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[program, zapowiedziany na wstpie, jest ju wykonany;

badanie w cakowitym onego zakresie ukoczone:

mog wic zoy pióro, przekazujc otrzymane wyniki do

uytku historykom, politykom i publicystom. Poniewa je-

dnak badania te nie ogarniay caej natury ludzkiej, ani

wszystkich stron dziaalnoci owoczesnej narodu; wic czy-

telnik nie dozna tego wraenia, jakie na umyle wywiera

cao zaokrglona. Pozostaje mu trud kojarzenia nietylko

wniosków i faktów, ale nawet sprzecznych czstokro ry-

sów rozpatanego analiz czowieka. Drogi badania byy
dugie i do przebycia uciliwe; czytelnik przebywszy je

z natanem tak dugo wysileniem, bez tej orzewiajcej

przyjemnoci, jak sprawia historya artystyczna, moe do-

prawdy da od autora, jeli nie urzdowej, cile nauko-

wej odpowiedzi, to przynajmniej poufnego zdania: jaka jest

ostateczna warto analizowanych ludzi i ludu ? O ile ma
wierzy sdom, wygoszonym dotychczas przez historyków

swoich i obcych? Temu to jeszcze daniu pragnbym
uczyni zado wedle monoci.

Ludzi przesuna si przed oczyma naszemi liczba nie-

maa ze wszystkich warstw narodu; widzielimy ich zawsze

przy jakiej pracy; dowiedzie si: ile i jak pracowa kady?
Mona pozna z atwoci za pomoc skorowidza, a liczba

kart zacytowanych moe nawet posuy za mechaniczn
miar iloci pracy, a wic niemal i znaczenia danego na-



zwiska w spoeczestwie. Nie znajd si w skorowidzu prace

z dziedziny nauk abstrakcyjnych, literatury nadobnej i sztuki,

ale poniewa nie wyszy one jeszcze z ywego obiegu, wic
je czytelnik sam raczy domieci. Od autora naley si cha-

rakterystyka moralna, a przedewszystkiem okrelenie i ob-

liczenie zasobów patryotyzmu, jakimi móg naród rozrz-

dza w epoce, tak dla strasznej; potem dopiero da si wy-

jani tajemnica jego upadku i ycia.

Ze stanowiska i z liczby cytacyj w skorowidzu pierw-

sze miejsce przypada Stanisawowi Augustowi. Z bada
szczegóowych posta jego wysza zagadkowo: dwa pierw-

sze tomy zadowolni mog najgorliwszych jego obroców,

a dwa ostatnie obarczyy go hab wiekuist. Jaka std

moe wypa synteza?

Lear Szekspirowski w najwikszej niedoli, w chorobie,

która mu umys zgnbia, woa: »Jestem król w kadym
calu«. Chcc mie klucz do zrozumienia Stanisawa Augu-

sta Poniatowskiego, trzeba wiedzie, e nigdy nie by kró-

lem »w adnym calu«. Spostrzegali to ju spóczeni. W dwóch

najudatniejszych charakterystykach polak, dawny dworza-

nin, i cudzoziemiec dyplomata okrelili go prawie identycz-

nemi wyrazami: metr ceremonij, lub marszaek dworu kró-

lewskiego '). Tyle warta bya jego zewntrzno, jego oka-

zaa i mia powierzchowno, jego uprzejme obejcie si,,

jego przyjemna i ujmujca rozmowa z dobrym akcentem

we wszystkich niemal jzykach europejskich. Wewntrz,.

') Moszczeski: Pam. wyd. 3. up. 1867. str. 60 Hr. Engestrom.

Pam. tlom. J. I. Kraszews. str. 53. Cesarz Józef II. w licie do Kaunitza z d.

15/5 IT^J r. donoszc o spotkaniu ze Stanis. Augustem w Korsuniu pisze: le

roi parait un homme aimable en societe, mais qui ne quitte jamais cet air de

Majeste, qui est un peu thealral pour Poniatowski... Nous causames ensemble

pres de deux heures d'afFaires indifferentes. (Beer: Joseph II., Leopold II. et

Kaunitz 1878 Braumiiller, Wien, str. 260).



w najgbszych podcieliskach swej istoty moralnej by
i pozosta on do mierci paniczem polskim, odrol zgan-

grenowanej arystokracyi XVIII wieku. Matka, dumna Iza-

bela z Czartoryskich, powia go w jednej z oficyn paacu

"Woczyskiego i zaraz uoya sobie w mdrej gowie na

podstawie wrób jakich, e ten syn wanie z pomidzy

jej licznego potomstwa powinien by królem w Polsce, nie

troszczc si zreszt, czy Polska potrzebowa i pragn
bdzie jego królowania. Z t myl tajemn wzrasta Sta-

nisaw August od dziecka, objeda Europ i wciska si

na dwory w wieku modzieczym, a nareszcie, uczepiwszy

si ambasady polskiej w Petersburgu, osign tryumf w sto-

sunku lubienym z wielk ksin, póniejsz Imperatorow

Katarzyn. Krótkie te chwile pozostawiy na jego umyle
wraenie gbokie tak dalece, e przez cae ycie nosi pier-

cie z wyrytym na krwawniku wizerunkiem zaborczyni

swego kraju, chocia wiadomo byo wiatu caemu, e oboje

nie dochowali bynajmniej wiernoci wspomnieniom. Kata-

rzyna lekcewaya go po upywie lat kilku podczas bez-

królewia w Polsce, gdy w instrukcyach, przesanych swemu
ambasadorowi, hr. Keyserling'owi, zalecaa zarówno kandy-

datur Poniatowskiego, jak jednego z Czartoryskich. Key-

serling osobicie przekada pierwszego, jako swego ucznia,

co pilnie sucha jego wykadów logiki. Ostatecznie jednak

przechyli chwiejc si szal elekcyi Fryderyk II., król

pruski, a ten ju by wolnym od posdzenia o miosne za-

pay lub saboci pedagogiczne; rzdzi si tylko przenikli-

wem przewidzeniem, e Poniatowski bdzie najmniej nie-

dogodnym dla ssiadów, a wic najmniej poytecznym dla

Polski królem.

Ziciy si wic marzenia matki i syna: wojewodzie

krakowski, czepiajcy si drogiego imienia Jagiellonów przez

genealogi Czartoryskich, zasiad na tronie. Odtd jedynym

ju celem ycia jego bya myl utrzymania si na tym tro-

nie za jak bd cen. Przez wyksztacenie wielostronne,



acz powierzchowne, doszed on do pojmowania obowizków

dostojestwa królewskiego i odrazu potrafi przyswoi sobie

terminologi monarsz, mia cigle na ustach ojczyzn,

cnot, uszczliwienie narodu; przemawia do posów ziem-

skich w izbie sejmowej jak »dobry ojciec do dzieci«; lecz

wszystkie te sowa, wypowiadane gadko, illustrowane od-

powiedni gestykulacy, skrapiane czstokro zami, byy—
rol aktorsk. Na dnie jego serca kryo si namitne pra-

gnienie materyalnych korzyci i uciech zmysowych, zwi-

zanych z koron; lubi mianowicie: karety paryskie, jedwa-

biem »w najweselszych kolorach « wybijane, kuchni » przy-

zwoit*, rój kochanek najpowabniejszych, tum unionych

pochlebców, eskort wojskow przy boku i troch oznak

poddaczego uszanowania przy wystpach publicznych.

Przypuci mona, e bez dugiego namysu zamieniby

tron polski na wszelki inny: hiszpaski, neapolitaski, sar-

dyski, moe nawet na syamski i przy swych zdolnociach

lingwistycznych byby si chtnie nauczy jzyka wszel-

kiego narodu, któryby go zechcia przyj na króla; gdy

jednak ewentualno taka nie dawaa si przewidzie, trzy-

ma si tronu polskiego, dopóki móg, a postradawszy go,

podpisawszy abdykacy formaln i urzdow, uporczywie

tytuowa si królem a do mierci, siedzc na ebraczym

chlebie w stolicy wroga, stajc drcemi od staroci no-

gami w tumie dworzan przy koronacyi Pawa I. w Mo-

skwie i na uroczystych wystpach w Petersburgu, znoszc

cierpliwie jego kapryne grubijastwa.

Wynalazszy t najgbsz i gówn spryn charak-

teru, dopiero zrozumiemy najdziwniejsze postpki i najha-

niebniejsze upadki tego czowieka: sprzedawanie caej swej

wadzy i czci za mae sumy Repninowi, Wokoskiemu,
ulego Stackelbergowi i Igelstromowi, zatrzymywanie woj-

ska rosyjskiego przez lat 25, przerzucenie si do stronnic-

twa patryotycznego od czasu, jak to wojsko wyszo, i udzia

w tworzeniu Ustawy Trzeciego Maja, akces do Targowicy



i zdrad sprawy narodowej w chwili najwaniejszej, naresz-

cie czue umizgi i pienine ofiary dla rzdu powstaczego,

który go zdetronizowa de facto, lecz z zamku nie wyp-
dzi, kuchni » przyzwoitej* nie odebra, a doda nawet stra

honorow z mieszczan i pozwala mu objeda puki, sto-

jce w okopach pod Warszaw.
Wobec tych wielkich zbrodni, z których najhaniebniej-

sz bya zaprowadzenie narodu, pragncego walki i niepod-

legoci, do szlachtuza Grodzieskiego pod obuch drugiego

rozbioru, malej inne jego winy i grzechy, jak: nepotyzm,

którym kierujc si, apa naj pierwsze urzdy — podskarb-

stwa, hetmastwa, marszakostwa dla swoich krewniaków;

upiestwo skarbu i dóbr narodowych na rzecz swoj, fa-

milii i faworytów swoich; demoralizacya obyczajowa, która

z Ujazdowa, azienek i Zamku rozchodzia si szeroko po

Warszawie i po wyszej sferze towarzystwa w kraju ^); zgni-

lizna moralna, która odpychaa od niego zacnych obywateli,

jak Zamojski, Staszyc, Kociuszko, a przycigaa do dworu

pochlebców, szulerów, rozpustników, szpiegów i wszelkiego

rodzaju potpieców; jego hojno czyli raczej rozrzutno

bez rachunku i' jakiegokolwiek zastanowienia; jego serde-

czno dla wszystkich bez rónicy; jego talencik do jednania

sobie popularnoci i stronników do suby osobie swojej,

nie krajowi; jego obuda i sztuka kamania, za pomoc któ-

rej umia zamci sd nietylko spóczesnych, ale nawet

historyi 2).

') w wyszych sferach towarzyskich zdarzao si, e biesiadnicy kazali

sobie podawa przy stole zamiast tokaju, oczyszczajc krew tyzann z powodu

choroby wenerycznej czyli tak zwanej »warszawskiej ', a to dawao powód do

wesoych artów. Nigdzie moe nie byo tylu ludzi bez nosów, co w Warszawie.

Na 20 mamek znajdowano 15 zaraonych, »na 100 rekrutów 80 byo wenery-

cznych*; w szpitalu w. azarza w r. 1790 z 380 chorych zmaro 42. (F. L.

Lafontaine Chirurgisch-Medicinische Abhandlungen... Polen betreffend. Breslau

u. Leipzig. Kom, 1792, str. 132—4).

*) Wzorem kunsztu Stanis. Augusta i programem wszelkich póniejszych



Same katastrofy rozbiorowe nie byy dla niego obo-

jtnemi: sprawiay dotkliwe cierpienia, ju przez to samo,

e towarzyszy im dokuczliwy brak pienidzy w kasie. Wra-
cajc z Grodna w r, 1793 i wstpiwszy po drodze do Mi-

chaa Ogiskiego, rozpaka si przed nim i zawoa z roz-

pacz: »Taki jest smutny mój los! Zawsze pragnem dobra

mojego kraju, a wyrzdzaem jemu samo ze«. Odwrócili-

bymy si od tych ez z pogard, gdyby w owym wy-

krzyku nie ozwaa si jedna z lepszych stron tego tak bar-

dzo lichego czowieka. W najszczerszych moliwie listach

jego do przyjacióki, pani Geoffrin w r. 1770 czytamy te

charakterystyczne sowa: «Nie, nie! niepodobna, gdy Bóg
wla mi tak mao óci i tak duo pragnienia by uytecz-

nym, aby to pozostao bezowocnem dla spóczesnych i dla

potomnoci*.

W istocie liczne dziea wiadcz, e Stanisaw August,

o ile nie ba si utraty tronu, pragn by uytecznym i e
pragnienia jego bezowocnemi nie pozostay. Wysoko cenimy
jego troskliwo o wydwignienie ludu poddaczego z nie-

woli i udzia jego w rozwoju sprawy wociaskiej, co sta-

rannie uwydatnilimy w tomie I. Ma te znaczn wag jego

przewodnictwo w ruchu przemysowym, lubo nie zbogaci
si z fabryk swoich, i jego yczliwe stosunki z mieszcza-

nami, lubo znakomita ustawa miejska nie bya jego dzieem.
Ale najwysz w oczach naszych ma cen jego umys, wolny
od skorupy szlacheckich przesdów, owiecoay, przystpny
najwyszym prdom umysowym Europy owoczesnej. Na-
pomykaUmy niejednokrotnie, jak gsta chmura ciemnoty
wisiaa nad narodem polskim w poowie XVIII wieku.

Wac wszelkie czynniki rozkadowe, przyszUmy do prze-

konania, e ta ciemnota bya pierwsz i gówn przyczyn

obron jego jest mowa, d. 10 sierpnia 1793 r. w Grodnie przeciwko Ciemniewr-

skiemu wygoszona, do gazet zagranicznych rozesana.



upadku dawnej Rzeczypospolitej. Maluczka bya liczba lu-

dzi, którzy przynieli pomyki wiata z Zachodu, a wród
tej garstki Stanisaw August by jednym z najpierwszych, naj-

zdolniejszych i najgorUwszych. Mniejsza o wieczory czwart-

kowe, o fawory dla Krasickiego i Trembeckiego, o opiek

nad Naruszewiczem, o zacht dla kadego literata, o pre-

numerat i rozseanie na prowincye dzienników: ale pierw-

sze dzieo panowania — korpus kadetów by dobrodziej-

stwem wielkiem dla ociemniaego narodu. Dzieje umyso-

woci wiadcz, e najtrudniej przychodzi rozniecenie pierw-

szej iskry. T iskr Stanisaw August zapali. Po latach dwu-

dziestu pono ju due ognisko, literatury, nauki i szkol-

nictwa. Stanisaw August nigdy go nie przygasza, lecz

zawsze podsyca. I ukazao si pokolenie sejmu czterolet-

niego, które przeobrazio, odrodzio Polsk, i znaleli si

czcigodni obywatele, nawet bohaterowie, a ci, z Kociuszk
na czele, po wikszej czci byli wychowacami korpusu

kadetów. Wic niezawodnie Stanisaw August by jednym

z najzasueszych sprawców odrodzenia kraju.

Wszake najpomylniejszym dla Polski i dla niego

samego wypadkiem byoby usunicie go od tronu a przy-

najmniej od wadzy, w chwili stanowczej rozprawy z wro-

gami w r. 1792, jak to wanie uczyniono we dwa lata pó-

niej. W takim razie odrodziciel narodu nie znalazby si
midzy jego zabójcami.

Warto narodu w tej okropnej epoce musi by mie-

rzona przedewszystkiem iloci okazanego w czynach pa-

tryotyzmu; zanim jednak t miar okrelimy, winnimy
wprowadzi do rachuby, oprócz znanych z badania zjawisk,

jeszcze dwa wzgldy, dzisiejszym pokoleniom obce i bez

wiata historyi niezrozumiae.

Polska naleaa do pastw, zbudowanych na zasadzie
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stanowej •). W wiekach rednich ta zasada bya kamieniem:

wgielnym wszystkich pastw Europy Zachodniej i dobro-

czynne wydawaa skutki, zapewniajc ludziom jednakowego

powoania wolno, kojarzc interesa w silne zwizki, a przez

to uatwiajc i potgujc prac. Wielkie korzyci umieli

std wycign: duchowiestwo, kupcy i rzemielnicy czyli

stan miejski, nareszcie rycerstwo i monowadcy. Ale na

poczucie patryotyczne, na pojcie o caoci kraju, o jednoci

narodu i pastwa organizacya stanowa wpywaa szkodli-

wie. Porzdny i sumienny mieszczanin dba o sprawy swego
cechu, o swój ratusz, burmistrza i rajców, ale nie troszczy

si o to, co si dzieje po za murami miejskimi. Takim by
jeszcze w r. 1794 znany ze swego uciesznego pamitnika

(t II. str. 406) prezydent m. Krakowa, Filip Lichocki, co

to da jak sumk na rzecz powstania narodowego »non

tam libenter, quam reverenter«8;. Duchowny najczciej po

nad interesa narodu kad widoki swojego wyznania, kato-

licki za biskup baczy przedewszystkiem na wskazówki,

udzielane z Rzymu. Tak, w latach 1766— 8 duchowiestwo
polskie pobudzao ludno katolick przeciwko wspóoby-
watelom dyssydentom ze szkod kraju, ale zgodnie z not
nuncyusza, podan sejmowi jednoczenie z notami rosyjsk
i dworów protestanckich; w r. 1774 i póniej warowao so-

bie wolno od podatków, a bdc zmuszonem do udziau
w spacie dugu publicznego, utrzymao przynajmniej wcale

niewczesn starowieck nazw »zasiku miosiernego*. Prze-

stpstwa przeciwko narodowi, przez biskupów speniane,

nie byy uwaane za skaz ich duchownego charakteru.

Tak, Skarszewski zawdzicza swe uaskawienie wstawien-

nictwu nuncyusza i z czasem zasiad jeszcze na tronie arcy-

biskupim. Szlachcic polski równie atwiej si zbliy, byle

si rozmówi potrafi, ze szlachcicem niemieckim, fi-ancuskim,

') Zasad t udatnie wytómaczy p. Aleks. Rembowski w rozprawie:

•Stan. Leszczyski jako statysta*, drukowanej w Ninie 1878 r. zeszyt 80 i nastpne.

^



nawet wieo w herby zaopatrzonym rosyjskim, ni ze wspó-

ziomkiem mieszczaninem, a có dopiero z chopem! Podzia

midzy stanami rozszerza si pod dziaaniem warunków

ekonomicznych, wielce niepodobnych do naszego dobrobytu

i comfort'u, bo nie dziaay jeszcze maszyny, nie istnia ol-

brzymi przemys XIX w. Szlachcic bene natus et posses-

sionatus wyglda wobec plebejusza, jak czowiek innej rasy,

innej natury, krwi szlachetniejszej, czystszej, Jafetowej nie

Chamskiej; róni si te mieszkaniem, trybem ycia, ubra-

niem, kolorem skóry, delikatnoci rki.

Wszelako szlachcic pojcia Ojczyzny nie zatraci nigdy

i w chwilach najgbszego upadku mówi zawsze o niej,

gosi, chociaby wiaroomnemi usty, e za ni gotów jest

powici mienie i ycie. Nie mogo by inaczej, skoro ni
rzdzi, skoro z niej cign namacalne korzyci — »nie ju
swobód, ale pieszczot doznawa na onie ojczyzny «, jak po-

wiada jeden z posów sejmowych. Lecz w chorobliwych

spaczeniach zaciemnionego umysu mniema, e ojczyzna dla

niego tylko istnieje, e stan szlachecki jest caym narodem,

»jest Rzpt sam«, jak pisa Szczsny Potocki do syna.

Wiedzia nadto, e w jednej Polsce uywa moe najrozle-

glejszej, prawie nieograniczonej wolnoci i zdolnym by doj
do wniosku, e Polska bez takiej »zotej« wolnoci szla-

checkiej nie bdzie ojczyzn jego. Trudno jest uwierzy

dzisiaj, a jednak niewtpliwym jest faktem, e do takiego

zalepienia dochodzili najzacniejsi ludzie. Pewnego razu po-

se szwedzki wychwala dokonan w swoim kraju rewolu-

cy monarchiczn z r. 1772; dowodzi, e skutkiem wzmoc-

nienia wadzy tronu ukróci si wpyw mocarstw obcych,

czego i Polsce yczy; na to odpowiedzia mu Tadeusz

Czacki: »Co do mnie wolabym moe by niewolnikiem ob-

cego mocarstwa, ni wasnego króla «. Rozmowa ta miaa
miejsce w r. 1787. W izbie sejmowej, ilekro wnoszono

reform tronu obieralnego na dziedziczny, zawsze wystpo-
wa przeciwko niej w najgwatowniejszych . wyrazach pose



kaliski, gorliwy patryota, zasuony autor miejskiego prawa

i wielu poytecznych wniosków, Suchorzewski. W r. 1790

owiadcza, e si brzydzi sukcesy, nienawidzi jej. »Gdyby

kajdany wkada miano przez sukcesy na Polaków, a ina-

czej nie mona zrzuci, jak by Prusakiem, Moskalem lub

Austryakiem — bd nim«. W dniu za 3-cim maja 1791,

podczas uchwalania sawnej Ustawy Rzdowej, woa: »Chc
ojczyzny broni dlatego, em wolny; ale jeeli bdzie oem
despotyzmu, gardz ni i owiadczam si nieprzyjacielem

Polski*. Czacki, bdc jeszcze bardzo modym, zmieni swe

zdanie w cigu lat kilku i nalea do klubu konstytucyj-

nego; drugi, znacznie starszy wiekiem, nie móg siebie prze-

robi i poszed do Targowicy; a chocia nie zosta Moska-

lem, Prusakiem, Austryakiem, wszake zakoczy haniebnie

swój zawód polityczny ').

Takie byy charakterystyczne cechy szlachcica starej

daty, konserwatysty; takimi byli wszyscy prawie w I-szym

okresie trzydziestolecia.

Lecz w najwyszej warstwie spoeczestwa mniej wi-
cej od poowy XVIII w. wystpuje grupa postpowców.
Zewntrznie wyrónia si ona z kontuszowej masy peruk,

frakiem i roenkiem czyli szpad. Zalicza si do niej Sta-

nisaw August, który przez wstrt do podgolonej czupryny

nie przywdzia stroju polskiego nawet na koronacy swoj;

nale te Czartoryscy, Sukowscy; mody francuskie z dworu
królewskiego szerz si po Warszawie, a nastpnie dosi-

gaj zamoniejszych ziemian. W r. 1773 caa delegacya sej-

*) Zdaje si, e i dzi jeszcze, po stuletnich dowiadczeniach, wystpny

obd w przenoszeniu formy nad tre istnienia narodowego nie jest naleycie

z umysów wygluzowany, skoro publicysta spóczesny czuje potrzeb ogldnoci

i stylizowania w takiem np. zdaniu: »Niemal kady dobrze mylcy Polak zgo-

dzi si na to, i gotów przyj jakkolwiek form rzdu, nawet despotyzm, byle

wreszcie odzyska niepodlego*. (W 200-letni rocznic zwycistwa pod Wie-

dniem, rachunek polskiego sumienia, rozmylania w niewoli. Kraków, nak. K.
Bartoszewicza, 1883, «*''• 47)-
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mowa nosia si ju po francusku; strój narodowy zosta

wygnany i wróci dopiero na sejmie czteroletnim.

Umysowo postpowcy ci przywiecaj zaniedziaemu

w starowiecczynie spoeczestwu odblaskiem nowych idei,

wygaszanych przez encyklopedystów i tak zwanych wów-

czas filozofów, z korymi si znaj, koresponduj, czasem

obcuj osobicie. Na prob biskupa Massalskiego i Wiel-

horskiego Rousseau i Mably pisali prawodawstwo dla Pol-

ski Zaznaczylimy we waciwych miejscach dobroczynny

wpyw tych modnisiów na przebieg sprawy wociaskiej,

na zmian stosunków z mieszczanami, na rozwój przemysu,

na reformy finansowe. W dziedzinie prawa pastwowego
pragn oni wzmocnienia wadzy, usunicia anarchii, zapro-

wadzenia »policyi na wzór rzdnych krajów «. Byy to d-
enia dla Polski wielce potrzebne i poyteczne; lecz ró-

dem ich nie bya patryotyczna o Polsk arliwo, filozo-

fowie bowiem owoczeni patryotyzmem gardzili i pomysy
swe dla caego rodzaju ludzkiego gosili. Jeszcze w r. 1786

czytamy w jednej broszurze nieco spónione twierdzenie,

e szczliwe czasy dopiero nastan, »gdy kosmopolizmus

na miejsce miesznego patryotyzmu czyli tej nacyonalnej

nauki nastanie, która samemi tylko jest sowami od despo-

tów wymylonemi na przykucie niewolników do wozów

swych tryumfalnych* ').

Tak wic ludzie publiczni obu kierunków zasadniczych

dotknici byli niemoc w najgbszych fibrach serca, w pier-

wotnem ródle tych wszystkich aktów woli, stano|vicych

istot charakterów politycznych, które niezbdnymi byy
szczególnie wobec nadcigajcej katastrofy pierwszego roz-

bioru. Dla wyrozumienia przebiegu tej katastrofy nie po-

trzebujemy rozwodzi si nad innymi elementami rozkado-

wymi; trzeba tylko jeszcze doda, e na takiem tle psy-

') Obroca ludu do cesarza Józefa II. wzgldem jego ustawy, zaka-

zujcej wychodu z kraju etc. z niemieckiego 1786, str. 33.



12

chicznem pienia si bez oporu i lekarstwa straszna choroba

umysowa, pód dwuwiekowych intryg elekcyjnych i bez-

karnych stosunków pomidzy monowadcami a monarchami

obcymi. Zrozumia j z grubszego Wawrzecki w wizieniu

petersburskiem, poniewa okreli kilku sowami: »emy
zawsze chcieli by cudzymi*. Zupenie udatnem nie jest to

wyraenie, mieci si w niem przecie cecha gówna fatal-

nego mniemania, które bodaj stao si jdrem tylekro wy-
szydzanej nieudolnoci (»gupoty «) politycznej Polaków: e
obcy moe by przyjacielem, opiekunem, ba nawet zbawc
bezinteresownym Rzeczypospolitej; e Europa caa Polsk
ratowa i utrzymywa musi. Ani zasada stanowa, ani ko-

smopolityzm filozoficzny nie stumiy gdzieindziej instynktu

samozachowawczego; tylko w Polsce pod dziaaniem szcze-

gólnych wpywów historycznych mogli egoici upatrywa
korzy dla siebie i rodów swoich w zdradzieckiej wzgl-
dem wasnego kraju subie dworom: francuskiemu, au-

stryackiemu, pruskiemu, rosyjskiemu, a ludzie poczciwi, na-

wet patryoci — pociesza si sodkiemi nadziejami na zba-

wienn interwerwency tego lub owego mocarstwa, spy-

chajc na obce barki najciszy, krwawy ale te najzaszczyt-

niejszy trud budowania samoistnej siy narodu. Cay za
ogrom niebezpieczestwa wyjani si nam wtedy dopiero,^

gdy poznamy, jak gboko i szeroko rozpostara si ta cho-

roba: gboko, bo do zasadniczych kategoryj mylenia po-

litycznego, do pierwotnych instynktów sumienia; szeroko,

bo na ludzi wysokiego stanowiska, wyksztaconych, obe-

znanych z formami etykiety i dyplomacyi, na mów stanu

i doktorów zarówno, jak na gmin szlachecki, na prostacz-

ków i wiejskich polityków. Gdy miliony, gdy naród cay
zatraca rdzenne pojcie samowadnoci i samoistnoci swo-

jej — zaprawd, jedynem dla niego lekarstwem by mog
chyba mki niewoli!

Uprzytomnijmy sobie teraz przebieg katastrofy.

Wiadomo, e pierwszym ciosem, wymierzonym prze-
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ciwko niepodlegoci pastwa polskiego, byo narzucenie

traktatu gwarancyi rosyjskiej, poczone ze spraw dysy-

denck. Wykonawc woli Katarzyny II. by ambasador jej

X-e Repnin, czowiek wówczas mody, wyjtkowej bie-

goci na polu dyplomatycznem ani wojennem nie okazu-

jcy, w sferach dworskich peterburskich znany z gitkoci

dworaczej. Jeli ten czowiek móg w Warszawie wystpo-

wa jako wadca grony, urga majestatowi królewskiemu,

znieway sejm przez porwanie trzech senatorów i jednego

posa, uciska szlacht, karci zgromadzenia duchowne za

niemie sobie kazania i pisma, gospodarowa we wszystkich

krajach Rzpltej: to si tómaczy moe tylko nikczemnoci

i demoralizacy polityczn tych wszystkich, z którymi mia
styczno on sam, oraz jeneraowie i oficerowie rosyjscy.

W istocie Polacy (Xidz Podoski, wojewodzie Poniski)

pouczaj go o porzdkach sejmowych, zasadach konfede-

racyj i wszelkich formalnociach prawnych; najwikszy ma-

gnat litewski, Karol Radziwi, przyjmuje marszakostwo

buntowniczej przeciwko uchwaom sejmu ostatniego i zdra-

dzieckiej wzgldem narodu konfederacyi, sprzedawszy si

bezwarunkowo Imperatorowej za cen wasnych dóbr; inny

magnat, Potocki, wojewoda kijowski, suy Repninowi zna-

czeniem swojem w kilku województwach, dysponuje oddzia-

ami wojska rosyjskiego i kieruje sejmikami; kobieta, synna

z dowcipu Kossakowska z Potockich, kasztelanowa ka-

mieska, staje si najpoufalszym ajentem rosyjskim, ma co-

dziennie przystojnego oficera w swoim salonie do zabawy,

podejmuje jeneraa Kreczetnikowa w swoim domu we Lwo-

wie i odwiedza go w obozie; zjeda do Warszawy, eby
nakania mow i datkami posów maopolskich do goso-

wania wedle ycze ambasadora. Wystpowanie wojsk ro-

syjskich na sejmikach, rychtowanie armat na ratusz w Ra-

domiu dla wymuszenia podpisów na przygotowanym za-

wczasu akcie konfederacyi generalnej, kwaterunki onier-

skie i zatrzymywanie Czackiego w areszcie domowym —
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wszystko to nie wywouje ani oporu, ani oburzenia. Bo
i jake si stawi naród wobec takiego zuciwalstwa ? Stany

nisze i ludno miejska Warszawy obojtnie, bezmylnie,^

martwo, a król, panowie i szlachta haniebnie. Moszczeski

twierdzi, e orszaki i wojska nadworne magnatów przewy-

szay dziesi razy liczb jeden puk rosyjski, jaki si znaj-

dowa w Warszawie; e naleao Repnina uwizi, do cz-
stochowskiej fortecy odesa i tak dugo tam trzyma, do-

póki porwani senatorowie nie powróc. danie to, wypo-

wiedziane zreszt w lat kilkadziesit po fakcie, jest moe
przesadne, bo Repnin nie jednym pukiem rozporzdza, bo

mia si dostateczn do opasania caego miasta, bo wojska

nadworne panów nie byy wojskiem, lecz gromad ich lo-

kajów, przebranych w odmienn libery. Walka z regular-

nym onierzem wymagaa bohaterstwa; moliw wpraw-

dzie bya, skoro sam Repnin uznawa za stosowne dziaa
w najwikszej tajemnicy, osobicie szpiegowa swoje ofiary,

przebrawszy si w mundur niszego oficera, aresztowa

i wywozi winiów na Prag w nocy: ale przypuszczajc,

e sejmujce stany Rzpltej nie miay monoci stawienia

oporu zbrojnego, to mogy przynajmniej godno moraln
zachowa, do podoci nie znia si.

Tymczasem widzimy, e deputacya sejmowa pod prze-

wodnictwem arcy-biskupa lwowskiego, przybywszy nazajutrz

do Repnina z wstawiennictwem za uwizionymi, sucha po-

kornie jego grubijaskich pogróek i wraca z niczem; e
sejm wyznacza dan przez niego delegacy; e król przy-

jeda do obozu rosyjskiego pod Wol, oglda puki, daje

onierzom nieprzyjacielskim po 200 dukatów na korpus,

spoywa obiad ambasadorski, a potem zaprasza jeneraów
i pukowników rosyjskich do swego stou na zamek, ozda-

biajc ich przy tej sposobnoci orderami; e delegacya od-

bywa swoje posiedzenia najczciej w lokalu ambasady ro-

syjskiej i, spisawszy w postaci prawomocnych ustaw lub

traktatów to wszystko, czego od niej dano, ofiaruje indy-
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genat Igelstromowi, Apraksynowi, Karrowi, Buhakowowi

i samemu Repninowi, którego jednak ten ostatni pomimo

prób usilnych nie przyj!

W czasie limity sejmowej, d. 5 grudnia 1767 r. we
Lwowie, jenera Kreczetników by zaproszony ze wszyst-

kimi swoimi oficerami na uroczysty obchód imienin impera-

torowej Katarzyny. O wicie ozwao si sto wystrzaów

dziaowych, o godzinie lo-tej szy do jeneraa rosyjskiego

z powinszowaniami : duchowiestwo, wszystkie zakony

i wszyscy biskupi, magistrat, komendant ze wszystkimi ofi-

cerami zaogi polskiej, trybuna z prezydentem swoim na

czele; o godzinie za i-szej zacza si uczta u kasztela-

nowej kamieskiej, trwajca godzin dwanacie z toastami,

cyfi-ami imperatorowej i koncertem, ale bez taców, ponie-

wa gospodyni i biesiadnicy cile przestrzegali przepisów

kocielnych co do adwentu.

W marcu 1768 r. sejm, zwoany po limicie, mia za-

twierdzi akta, przez delegacy przygotowane. Wiadomo,

e wtedy wystpi z protestacy pose pruski, Józef Wy-
bicki, lecz nikt moe nie zwróci uwagi na stron psychi-

czn i bezporednie skutki tej protestacyi. Dwudziestoletni

modzieniec, do zawodu politycznego, wedug wasnego wy-

znania, bardzo niedostatecznie przygotowany i publicznoci

zgoa nieznany, dowiedzia si o grozie chwili z mowy bi-

skupa Krasiskiego, wypowiedzianej w maem kóku pod-

czas narady; postanowiwszy protestowa, ukrywa swój za-

miar przed najbliszymi kolegami, nawet przed wujem wa-
snym. Odezwanie si te jego w izbie sejmowej byo zu-

pen niespodziank: marszaek stropi si, otoczenie kró-

lewskie skierowao na mówc swoje lornety; wród zapy-

ta: «Kto to taki?« syszano krzyujce si odpowiedzi:

»Dybicki, Zabicki, Wybicki«, a nareszcie nowy kanclerz,

nastpca cnotliwego Zamojskiego, Modziejowski odezwa

si od tronu, i Najja. Pan salwuje sesy. Kilku poczci-

wych arbitrów (t, j. widzów z pomidzy publicznoci) prze-^
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strzegaj modego mówc, aby si schroni gdzie czem-

prdzej. On te niebawem wyszed na sciody i widzia, jak

»kady ucieka« od niego; nie odstpi go tylko wierny

suga ukowicz. Rosyanie, znajdujcy si w sali i przed-

sionkach, mogli go atwo przytrzyma, poniewa tum wy-

tyka go, woajc: »0to ten! to ten!« Wyszed jednak szcz-

liwie na miasto; po pewnej chwili dopiero zaczo si ledz-

two; wuj Wybickiego i wszyscy posowie pruscy byli wo-

ani to do króla, to do Repnina; przestraszeni grobami

ofiarowali si przysid, e do »postpku « tego nie nale-

ieli. Stancya winowajcy, pooona w korytarzach jakiego

klasztoru, niezwocznie otoczona wart, papiery zabrane,

szpiegi rozbiegli si na wszystkie strony. Tymczasem Wy-
bicki puka do furty XX. Bernardynów na Krakowskiem

Przedmieciu; znajomy gwardyan, Stembor, wzbrania si
przez obaw rabunku i z trudnoci wpuszcza go do pustej

celi, gdzie zamyka na klucz ; ale wieczorem wypdza, po-

wiadajc, e Rosyanie ju klasztor obskoczyli i gro szu-

ka zbiega a w trumnach. Szed wic Wybicki do paacu

nuncyatury; tu znajomy kanonik chcia mu ofiarowa go-

cinno, lecz dowiedziawszy si o tem, nuncyusz nie po-

zwoli. XX. Misyonarze po dugich ceregielach dali chwi-

lowe schronienie na swojem podwórzu za browarem; potem

pewien kadet, Gordon wynalaz litociwego lektora u Kar-

melitów Bosych, który bez wiedzy przeora zgodzi si da-

wa schronienie na noc w swojej celi, a na dzie wskaza
kryjówk w kociele na sklepieniu pod dachem. Nareszcie

wuj znalaz wygodniejszy lokal na kilka dni, dopóki nie

nastrczya si mono wyjazdu. »Mojem bezpieczestwem,

czyli ocaleniem — powiada sam Wybicki — zatrudniaa si

tylko familia moja; wielu chwalio patryotyzm, ale patryoty

los by im obcy«.

Protestacya nie miaa znaczenia ani praktycznego, bo

Repninowi nie przeszkodzia w dokoczeniu zamierzonego

dziea, ani prawnego, bo gos pojedynczego posa nie mia
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znaczenia liberum veto na sejmie skonfederowanym. Wszake
Wybicki chcia poda swój manifest do akt grodzkich

i, wyjechawszy z Warszawy d. 7 maja, zdoa nakoni re-

jenta w Piotrkowie do przyjcia manifestu, t. j. do spenie-

nia najelementarniejszego obowizku, jaki prawo polskie

wkadao na kancelarye wobec woli kadego szlachcica.

Nieszczciem zasiada wtedy trybuna koronny, którego

marszaek Bniski dowiedzia si o tym wypadku, a mniej

way zapewne powierzon sobie stra prawa, ni poHty-

czne i egoistyczne rachuby, bo zarzdzi spraw sdow:
instygator wystpi z »illacy«; deputaci z marszakiem na
czele wydali jednomyln (unanimi voto) decyzy, e mani-

fest ma by eliminowany z akt i rejent podobno »osdzo-
nym« zosta. Próba powtórzenia manifestu w Krakowie nie

udaa si: »Uywaem do tego wszelkich sposobów, pisze

sam Wybicki, ale w tej starodawnej naszej stolicy nie byo
ju wcale ducha narodowego. Boja i trwoga obejmowaa
wszystkich na moje imi; kto przecie mnie przestrzeg,

abym si do Sandecza .przebiera, a stamtd na Spi«.

Oto jest chwila najgbszego upadku, zamienia i roz-

przenia ducha w narodzie polskim. W natoku najwstrt-

niejszych faktów napotkahmy zaledwo jeden objaw zdro-

wego a gbszego poczucia haby narodowej: szlachcianka

z województwa brzeskiego litewskiego, Niemcewiczowa,

matka Juliana Ursyna, zemdlaa, dowiedziawszy si o po-

rwaniu senatorów. Có wicej moga uczyni kobieta ? Po-

dobne uczucie przywiodo Zamoyskiego do zoenia pieczci

kanclerskiej, ale dla ma, zajmujcego wysokie stanowisko

w narodzie, nie wystarcza taka niema protestacya, taka

bierna rola w chwili, kiedy patryotyzm wymaga trudu

i czynów. Czartoryscy sponiewierali swoj zasug reforma-

torsk i stanli pod prgierzem dziejowym: zrozumieli oni

odrazu znaczenie danej gwarancyi, lecz có uczynili dla

uratowania niepodlegoci narodowej, któr sami bezpore-

dnio narazili, sprowadzajc wojska, biorc pienidze za prze-
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kupstwa, posugujc si wpywami i pottjg imperatorowe)

rosyjskiej ? Oto spierali sitj z Repninem na sowa, dopóki

nie poczuli obawy o majtki i urzdy swoje. Gdy za przy-

szo do porwania senatorów, X-e Micha na konferencyi

u Repnina (d. 17 padziernika) sta si » bardzo cichym

i zgodnym* (BecLMa tiik-b ii óescnopent, jak pisze obecny

jenera rosyjski); X-e August kaza synowi swemu Ada-

mowi, jeneraowi ziem podolskich, wnij do haniebnej de-

legacyi sejmowej; a Xina, zapewne bez wiedzy ma
i starych Xit, przyja podobno zalecanki Repnina. Nie-

mniej dziwnym, a raczej brzydkim rysem charakteru X-cia

Michaa byo zatrzymywanie pieczci kanclerskiej dla pró-

nego tytuu: odpowiedzia podobno Repninowi na propo-

zycy dymisyi, e woli znie wszelkie klski, ni skada
urzd, jakby na potwierdzenie pozorów, e zasuy na jak
kar; obiecywa zarazem, e po sejmie (1767 r.) niezwo-

cznie odjedzie z bratem Augustem na wie, i obaj a do koca
ycia nie bd si ju w adne sprawy publiczne wdawali.

No, i zatrzyma sw piecz po to, eby j wycisn w kilka

lat póniej na traktatach rozbiorowych. adnej te wartoci

nie przyznajemy przedmiertnym wyrzekaniem starca, gdy

przed poufaymi powtarza: »Ja te drewka znosiem; kta

inny i w innym umyle podpali*.

Gdy tak niedonem i wtem byo poczucie patryo-

tyczne u najpierwszych przewodników narodu, có dziwnego,

e w coraz niszych sferach intelektualnych ukazuj si
i zalepienia stronnicze, dochodzce a do przestpstw pa-
stwowych, i akomstwo na starostwa, urzdy, zyski z pro-

cesów, i spodlenie, dochodzce a do podpisywania ohy-

dnych rewersów dla Repnina, i pospolita przedajno pie-

nina sejmikowiczów, nie mówic ju o szpiegostwie, które

si lgnie we wszelkich spoeczestwach i czasach. Najstra-

szniejszym atoli objawem w oczach naszych jest martwota

masy, nietylko plebejuszowskiej, ale i szlacheckiej.

Mniej wstrtnem, lubo wicej osawionem byo spoe-
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czestwo w czasie samej akcyi rozbiorowej, w latach 1772

do 1775. Przeszo ono ju przez konfederacy Barsk, która

chocia wygaszaa niewaciwie hasa wiary i wolnoci

szlacheckiej, ale te bya protestacy przeciwko przemocy

rosyjskiej; miecia w swym personelu intrygantów krótko-

wzrocznych, ale te duo ludzi lepszych, co szli na obron
ojczyzny z powiceniem; nie umiaa zorganizowa wojska

odpowiednio do wymaga czasu, ale stoczya kilka walk

chlubnych; daa ratunku dla ojczyzny od Turcyi, Fran-

cyi, Saksonii, ksicia Kassel, Austryi, nawet od Fryde-

ryka II. (! przez jeneraow Skórzewsk), ale przynajmniej

pragna niepodlegoci narodowej, o ile j poj umiaa ').

Po wydaleniu Jeneralnoci z Preszowa przez rzd austryacki

konfederacya musiaa wojny zaniecha dla braku si; a nie-

dugo potem wkroczyy trzy armie nieprzyjacielskie. Bya
wic Polska zwycion, zgnbion fizycznie, rozbiór do-

kona si w drodze przymusu militarnego. Widzielimy, e
sejm by niekompletny, a dziaania jego nie posiaday wa-

runków prawomocnoci. Nie jeden Rejtan, ale kilkunastu

posów bronio praw kraju ze wszystkich si swoich, a po-

owa prawie sejmu gosowaa przeciwko daniom trzech

ambasadorów, popartym wszelkiemi grobami i pokusami

interesu prywatnego. Narzdziami sromoty byli przewanie

karciarze, t. j. gatunek nicponiów kosmopolityczny, waciwy
nie samej Polsce, ale wszystkim spoeczestwom ludzkim.

Ku potpieniu najwaniejszym argumentem byt pozór ów-

czesnej Warszawy. Francuzka, pani Geoffnn pisaa w r.

') Sam biskup Krasiski wyznawa w licie poufnym do Brzostowskiej

:

»Les forces sur lesuelles nous nous appuyons ne sont d'autres que les Turcs,

la France et les autres puissances ou amies ou neutres, par conseuant tout notre

bonheur (!) depend de la negociation entamee entre les dites Confederation et

puissances*. Przejrza dopiero w r. 1772 po smutnyin kocu wojny, gdy w pro-

gramie ukadów napisa: >Czas przyszed, w którym powinnimy wybi sobie

z gowy pust opini, e inne potencye za nas i za nasz wolno bi si mu-

sz*. (Henr.' Szmitt: Panowanie Stan. Aug., III. T. 160, 167).

2*
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1774 <io Stanisawa Augusta: »Oburzy mi Grimm tern,

e w Warszawie znalaz smutnym tylko Wasz Królewsk

Mo; e tam si wesel, tacz, piewaj; e Warszawa

nie odbija wcale klsk powszechnych: tak niedorzeczny na-

ród zasuguje na to, aby by podbity*. Ale relacya ta sto-

suje si do otoczenia Stanisawa Augusta, do najwyszych

sfer towarzyskich, któremi kierowali ambasadorowie dworów

rozlicznych. Nieco inaczej, chocia bez pobaania, osdzi

to zjawisko Polak, bliej ze stanem rzeczy obeznany, Za-

leski Micha. Pisze on: »Co za jest godne zdumienia i za-

suguje na potomne przeklestwa, e wystpki, z równ
oziboci przez jednych penione, jak przez drugich byy
ogldane. W rzadkich domach smutek widziano, i gdzie by,

ukrywano go, eby u przewodzcych na podejrzenie nie

wyda*. A co do szlachty na wsi pozostaej, mona przy-

puszcza, e do wielu dadz si zastosowa sowa jednego

2 póniejszych posów, Kociakowskiego : »aden z nas ani

nalea do jakiej przeciwko ojczynie zdrady, ani si pokala

na owym szkaradnym jarmarku, na którym nietylko dobra

ojczyzny, ale wntrznoci jej na przeda wystawione byy.

Rwano j; my, broni jej nie mogc, smutnemi nad onej

los^n zalewalimy si realnie i fizycznie zami «.

Wskazówk budzcych si w duszy szlachcica- polaka

uczu patryotycznych widzimy w bezimiennych satyrach

owego czasu, takich np., jak: »Sen na jawie« o Mich. Czar-

toryskim, Janie KI. Branickim, Flemingu, Przedzieckim etc:

» Pacierz zakordonowy« o Maryi Teresie, Józefie, Fryderyku

II, a najgodniejszym uwagi jest wypadek, jaki mia miejsce

w korpusie kadetów: Micha Kochanowski wykrada si
w nocy z paacu Kazimierowskiego, lecz zosta zatrzymany

przez odwiernego; mia pod mundurkiem ukryty paasik

i przy badaniu owiadczy: »Chciaem zabi Poniskiego,

jako sprawc nieszcz ojczyzny naszej*. Dano mu napo-

mnienie, e nie do modziey naley sdzi starszych i osa-

dzono go w areszcie na dzie jeden. To dziecinne zajcie
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nie wywaro adnego wpywu na bieg wypadków, ale jest

wan wskazówk nastroju modego pokolenia. Tene ka-

det w lat kilkanacie póniej da si pozna »jako otwarty,

czysty od posdze obywatel«, jako jeden z najgorliwszyci

czonków stronnictwa patryotycznego na sejmie czterolet-

nim, nareszcie jako czonek Rady Najwyszej Narodowej

pod Kociuszk.
Wprowadzajc do bilansu wszystkie przytoczone ob-

jawy oraz emigracy wielu Konfederatów barskich, otrzy-

mamy jednak za mae »credit« na dobro spoeczestwa,

które pozwalao reprezentowa siebie wobec Europy spó-

czesnej i wobec potomnoci takim niegodziwcom, jak: Po-

niski, Ostrowski, Massalski, Drewnowski i t. d. Zawizki

wyszego ponad interes stanowy patryotyzmu byy tak nie-

liczne i sabe, e mona je zaledwo poczyta za zasiew

przyszoci; zalewanie si »zami smutnemi« moe tylko su-

y za dowód niedostwa potomków stanu rycerskiego;

brak wszelkiego oporu, fizycznego nawet, w odrywanyci

pod obce panowanie województwach i powiatach, posuwanie

si wojsk nieprzyjacielskich bez wystrzau, rozgaszczanie si
onierzy rosyjskich, austryackich, pruskich w stolicy bez

adnej bójki, chociaby bez awantury ulicznej, moliwem
byo chyba w narodzie, objtym polityczn martwot. Sum-

mum paesidium ac robur piersi szlacheckich — pospolite

ruszenie — zniko bez ladu, a mieszczanie, chopi i wszel-

kich nazw plebejusze patrzyli si bezczynnie i w milczeniu

bezmylnem, jak si walia szlachecka Rzeczpospolita. Eu-

ropa przypatrywaa si obojtnie, bez adnej protestacyi

rozbiorowi pastwa niegdy znakomitego i szczliwego,

osdziwszy naród cay gupim, niedonym i podym. Tak
zwani filozofowie owoczeni mieli dla tylko sowa urgania.

W nowym, drugim okresie, okrojona geograficznie

i ekonomicznie Polska nie jest ju pastwem niepodlegem.

Rzdzi ni Stackelberg z wadz i pych prokonsula rzym-

skiego, e poyczymy trafnego porównania od Fryderyka II.



22

Stanisaw August ma tyle prawie znaczenia, co gubernator

generalny Katarzyny II. I to si widzi nietylko w sprawach

gabinetowych, w biegu spraw rzdowych, ale w codzien-

nem yciu, w miecie i na wsi. Przyjechawszy do Krakowa,

podróujcy w r. 1778 Anglik (Coxe) oglda na jednym

rogu ulicy szyldwacha polskiego, na drugim rosyjskiego;

w Warszawie lub na Pradze podobnie stoj rosyjscy o-
nierze; pewien pose przypomina w izbie sejmowej, czem

si to dziao, e »jeden kozak dwór najludniejszy obywa-

tela polskiego przetrzs i spldrowa, a gos i rozkaz Doca
co do litery bywa wykonywany*; w województwach Ru-
skich oficerowie rosyjscy urzdzali psiarnie w. domach mie-

szkalnych szlachty, a ile to skarg przychodzio do Komi-

syi Skarbowej od oficyalistów jej na doznawane zniewagi

i gwaty, na uszczerbek, zrzdzany przez wojsko rosyjskie

w dochodach pubUcznych!

Patryotyczna suba krajowi w takich warunkach sta-

waa si trudniejsz o wiele ni dawniej, lecz doznane cier-

pienia i sromota rozbioru budziy uczucie i myl z upienia.

Na sejmie r. 1776 d. 23 wrzenia da si sysze gos ci-
kiej boleci i upamitania Markowskiego, posa podlaskiego:

»My sami ojczyzn gubi zaczlimy... Gdyby si godzio

Twoich pyta sdów. Boe, badabym si najpierwej: co to

znaczy, e wszystkim narodom coraz wicej wiata dajesz —
my ciemniejem ? w moc i w potg ich uzbrajasz — my
sabiejem ? im lustru, sawy dodajesz — my nikczemniejemy

i ju prawie haba Polaka imi swoje przed obcymi utaja

radzi«. I sejm ten, jakemy widzieli, usun wiele niegodzi-

woci Poniskiego, a wadze rzdowe, szczególnie na polu

skarbowoci i policyi zaczynaj si krzta troskliwie okoo
dobra publicznego. Wiersz Krasickiego »0 mioci Ojczy-

zny « powtarzaj kadeci przed oficerami z rozkazu swego
komendanta, X-cia Adama Czartoryskiego. Ukazuje si pro-

testacya przeciwko modnemu kosmopolityzmowi filozofów.

Ksieczka, wydana w r. 1782 p. t. »Listy o mioci Ojczy-



23

zny« (Komorowskiego), wytyka, e »encyklopedyci szydzili,

ile tylko mogli, z mioci ojczyzny, tak wiele od staroyt-

noci zaleconej* i twierdzi, e »niema nic rozumniejszego,

nic cnotliwszego, jak kocha prawdziwie swoj ojczyzn « *).

Wychodzcy do tego roku »Pamitnik Historyczno-Poli-

tyczny«: SWitkowskiego, jest pismem nawskro i gorco
patryotycznem. A w r. 1785 ukazaa si wiekopomna ksika
Staszyca »Uwagi nad yciem Jana Zamojskiego « wraz

z »Pochwa Jana Zamojskiego*, której kada karta, kade
sowo bucha najgortsz mioci narodu i kraju, niby a-
rem wypala egoizm w sercach najbardziej zatwardziaych

i w epigrafie mieci nieznane oddawna szlachcicowi pojcie,

e »mio ojczyzny nie koczy si z mierci*. Ojczyzna,

Rzeczpospolita nie jest dla Staszyca stanem szlacheckim,

chocia do szlachty adresuje dedykacy swoj;, odpycha on

tylko panów, monowadców, lecz ogarnia uczuciem i my-

l wszystkie warstwy narodu. Przywouje wspomnienia

dawnej wietnoci, cnoty i sawy, poczem zaraz kreli ostrymi

rysami obraz upadku i podoci niewolniczej spóczesnego

pokolenia; bez litoci choszcze zbrodnie i winy, wieo
spenione, a co najwaniejsza — podaje cakowity plan przeo-

braenia Polski na pastwo nowoytnego typu, plan odro-

dzenia narodu.

Wpyw tej ksiki, wydanej bezimiennie przez autora

modego, nieznanego, nie zasiadajcego na adnym urzdzie,

ani na awach sejmowych, by nadzwyczajny, zdumiewajcy.

Po upywie lat kilku inaczej biy ju serca; wszystkie po-

mysy, wszystkie paragrafy planu reformy stay si wzorem

dla prawodawców sejmu czteroletniego i naród ju nie szla-

checki, ale w rónych warstwach i w znacznych grupach,

^) Listy o mioci Ojczyzny, albo korespondencye listowne Anapistemona

z Filopatrosem, z francuskiego na ojczysty jzyk przez Józ. Winc, ,hr. Komo-
rowskiego, starocica Ochockiego przeoone. Warszawa, w druk. JKMoci

1782, str. 70—76.
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cay naród uczu pragnienie niepodlegoci i warto oney

pojmowa zaczyna.

W r. 1787 zdarzy si pomylny dla Polski wypadek:
dwa mocarstwa rozbiorcze, Rosya i Austrya, uwikay si
w wojn z Turcy, a trzecie Prusy zafrasoway si o prze-

widywane skutki, o zrównowaenie nabytków, jakie im
przynie miaa ta wojna. I dawniej zachodziy na wiecie

róne mniej lub wicej pomylne zdarzenia, lecz nie umiaa
i nie chciaa z nich korzysta Polska, pogrona w mar-

twocie. Co innego byo teraz. Wojna turecka staa si pro-

mieniem jasnej nadziei; na sejmikach, na zgromadzeniach

nawet towarzyskich objawi si ruch, o którym Stanisaw
August pisa z zadziwieniem w listopadzie r. 1788: »duch

opozycyi tak si rozmnoy nienawistnie przeciwko Rosyi

we wszystkich stanach i rodzajach ludzi, e to jest prawie

nie do uwierzenia«. Zjawisko to byo niezrozumiaem dla

niego, sualca imperatorowej, zajtego wanie projektem

przymierza zaczepno-odpornego przeciwko Turcyi; ale obe-

cnie musi by uznanem za bardzo naturalne, skoro si
uwzgldni, e Rosya pozbawia niepodlegoci Polsk , utrzy-

mujc w niej wojsko swoje i wszechwadnego ambasadora.

Widzielimy, e sejm czteroletni na pierwszem swem^

posiedzeniu uniós si nieznanym oddawna zapaem i okrzy-

kiem jednomylnym uchwali stutysiczn armi. Tworzy
si zaraz stronnictwo patryotyczne, a nazwa ta nie jest blu-

nierstwem, jak w r. 1772 za czasów Wokoskiego, i wiersz

Krasickiego o organach, na których jako organista wygrywa
Lucchesini, pose pruski, jest zoliwym, oszczerczym dowci-

pem. Zrazu nieliczne, wzrasta ono z kadym miesicem,

przyciga do siebie wielu regalistów i samego Stanisawa

Augusta, zdobywa dla wielu swych projektów jednomylny
okrzyk: »Zgoda !« Wreszcie staje si wszechwadnem od

przybycia drugiego kompletu posów. Taki wzrost siy po-

chodzi nie ze zrcznoci parlamentarnej, nie z intryg zaku-

lisowych, lecz z poparcia, uyczanego mu co chwila w naj-
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rozmaitszych sytuacyach przez og-ó. W sali posiedze
arbitrowie, czyli widzowie przyklaskiwali mówcom patryo-

tycznym, damy darzyy ich umiechami i na znak zadowo-

lenia wywijay szalami, na wieczorach urzdzay im demon-
stracyjne powitania. Gdy si toczya sprawa Departamentu

Wojskowego Rady Nieustajcej, Warszawa zostawaa w go-

rczkowem wzburzeniu; gosowanie przecigno si do

pónej nocy, lecz we wszystkich domach nie spano; po

otrzymaniu za wiadomoci o zniesieniu nienawidzianej in-

stytucyi Stackelbergowskiej objawia si powszechna ra-

do — kobiety pakay, dzieci skakay i klaskay w rce ^).

Ukazyway si broszury, ksiki, wistki ulotne w takiej

mnogoci, e drukarnie zamówieniom wystarczy nie mogy,
e redaktorowie czasopism nie s w stanie zuytkowa gro-

madzcego si po redakcyach materyau, a ta ogromna

literatura polityczna, zrodzona w cigu trzech lat mniej wi-
cej, szerzya prawie jednomylnie idee reformy, gosia nie-

podlego, podniecaa wci uczucie patryotyczne. Prze-

jezdny Niemiec Inflantczyk widzia ze zdumieniem, e czy-

tano w powozach, na ulicach, za kuflem i kieliszkiem; e
wszdzie sycha byo rozprawy o wypadkach politycznych;

e pisma sigay a do chopa. Nie dziw, e mieszczanie,

wprowadzeni do ycia pastwowego, zajli si ywo spraw
publiczn, ale udzia warstw najniszych zasuguje na uwag.
Nie gorszy nas bynajmniej opowie Kitowicza o hajdu-

kach i stangretach, którzy woali na swoich kolegów: » Cze-

kaj, ja lepszy, bo ja patryotyczny, a ty pieczeniarski!« —
a czasem bili si nawet w roznamitnieniu stronniczem.

Zawizany w r. 1791 klub liberyi jest równie pocieszaj-

cem zjawiskiem. Wypadkowa wszystkich tych si i wpy-
wów krzyujcych si da si okreli trafnemi sowami nie-

') Wieczór ten pozostawi niezatarte wspomnienia na umyle i8-)etniego

wówczas X.cia Adama Czartoryskiego. ywot Jul. Ur. Niemcewicza. 1860. Ber-

lin, Behr, str. 59, 60.
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podejrzanego wiadka, bo niechtnego Polsce Inflantczyka:

»W istocie sejm konstytucyjny wprawi naród w gorczk,
(setzte die Nation in ein Feuer), do jakiej uwaano go od-

dawna niezdolnym «,

Ktokolwiek zechce obj jednym rzutem oka wszyst-

kie dokonane w cigu póczwarta roku prace prawodawcze

na polu finansów, wojskowoci, administracyi cywilnej, s-
downictwa, urzdze stanowych (jak sprawy miejska i wo-
ciaska); kto pojmuje niezmiern trudno przebudowania

caego spoeczestwa i pastwa; kto zna history ligi prze-

ciw prawom zboowym (Anti-Corntaw League) i reformy

wyborczej w Anglii XIX wieku: przekona si niewtpliwie,

e stronnictwo patryotyczne w sejmie dokonao dzie wiel-

kich; e spoeczestwo okazao w dzieach gorliwo, kar-

no, ofiarno; e stan, dotd wycznie panujcy, szlachta,

wyrzeka si swych przywilejów, przyzwyczaje i przes-

dów bez przymusu fizycznego, dobrowolnie, przez poczucie

potrzeby krajowej, przez ch odrodzenia ojczyzny. Ludzie

zgangrenowani, dusze przedajne i zbrodnicze, ywioy roz-

kadowe czuy si sptanemi, ubezwadnionemi potg mo-

raln ogóu. Ale ten tryumfalny pochód odradzajcego si

ducha narodowego trwa do chwili, póki nie tknito obie-

ralnoci tronu, która od dwóch przeszo stuleci uchodzia

w oczach szlachty za niezbdny warunek wolnoci.

Sprawa ta dziedzicznoci tronu staa si wzem tra-

gicznym w stanowczej chwili, kiedy si miao rozstrzygn

pytanie o dalszem istnieniu, lub zagadzie Polski.

Nie trzeba byo przewidywa, do patrze i sucha
dokoa siebie, eby zrozumie, e istniejca od wieków forma

rzdu znajdzie wielu obroców, e kamie wgielny tej

formy nie da si usun bez gronego wstrznienia. W izbie

sejmowej Pawlikowski, pose miski, jeszcze w r. 1790

(d. 24 wrzenia) ostrzega z trzewem przewidzeniem przy-

szoci: »Wyniknie std rozdwojenie narodu i z tego wojna

domowa; strona, która wojsko ogarnie, da pobudki przeci-
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wnej sabszej szukania pomocy obcej; wróei si wpyw za-

granicznyci, a zamieszanie powszechne niewol caego na-

rodu ugruntuje«. Uczony Jan Potocki radzi Ignacemu Po-
tockiemu, aby z Ustawy wypuszczono artyku o sukcesyi.

Bo nie sami tylko pych i sobkostwem zalepieni mono-
wadcy, jak Szczsny Potocki lub zaprzaniec Branicki, nie-

tylko niegodziwcy, poszukujcy obowu na klskach ojczy-

zny, nietylko tchórze, bojcy si gniewu imperatorowej: ale

naj arliwsi patryoci, dzielni wspópracownicy w sprawie re-

formy pastwowej, jak Suchorzewski, pose kaliski, czowiek
uczciwy, co nigdy »witokradzko w skarbach Rzpltej rk
nie zmaza«, a w ofiarnoci kilka razy przodowa, jak Wa-
lewski, wojewoda sieradzki, waleczny konfederat barski,

autor sawnego wniosku o stutysicznej armii i 53 innych

czonków sejmu protestowali przeciwko zamianie Rzeczy-

pospolitej na monarchi manifestami, lub ywem sowem
w izbie. Wikszo sejmowa nie uwzgldnia tych prote-

stacyj, ale czyniy one wraenie na umysy przesdne, za-

niedziae, napojone naogami » zotej wolnoci, marzce
o sodkiem yciu w spokójnoci, o szanowaniu Polski przez

mocarstwa europejskie za jej wstrt do zaborów. Wyraz
»sukcesya « burzy do gbi dusz szlachcica konserwatysty,

a co najgorsza, budzi w niej zaznaczone powyej obdne
i grze.szne mniemanie, e Polska bez wolnoci nie jest jego

ojczyzn. I ziciy si zowieszcze przepowiednie, i nastay

rzdy Targowicy, a potem drugi rozbiór kraju i straszne

sceny sejmu Grodzieskiego.

Wszake i w tej nawet epoce okazaa si ogromna

rónica w usposobieniu spoeczestwa wzgldnie do lat

1773—5. Istnia ywy cznik midzy dwoma rozbiorami:

Massalski, biskup wileski; znaleli si zdrajcy bez czoa,

bracia Kossakowscy i Oarowski, wisielcy z r. 1794; ale

z pomidzy powoanego przez ambasad rosyjsk zastpu

karciarzy odmówi swych usug Raczyski, a syn Adama,

Poniski patryotycznemi mowami na sejmie Grodzieskim
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rehabilitowa zhabione przez ojca imi. Naczelnicy konfe-

deracyi Targowickiej, przekonawszy sitj, e »wspaniao-

mylna wielka imperatorowa« spoinie z królem pruskim

myl o czem innem, ni o przywróceniu » zotej wolnoci*,

znikli i nie mieli ju pokaza si w kraju: Branicki pozo-

sta w Petersburgu, Szczsny Potocki skry si w Ham-
burgu, Rzewuski wyjecha z Grodna, odmówiwszy przyj-

cia kanclerstwa. » Czasy tak dalece si zmieniy, pisze zdzi-

wiony Sievers, e mi czterech odmówio przyjcia wielkiej

pieczci i pity dopiero si tego podj (Sukowski), a i ten

nie ma nic w Polsce, adnych wic posów nie przepro-

wadzi; midzy tymi, którymi si posuguj, jest zatem bar-

dzo mao takich, którychby paci nie byo potrzeba «. Nowy
marszaek konfederacyi, Walewski, wojewoda sieradzki, na-

tychmiast zoy sw lask, jak tylko si o zamierzonym

rozbiorze dowiedzia. Sievers bra wpierw t dymisy za

» puszenie si« i spróbowa grób: e j. Igelstrom nie-

zwocznie zasekwestruje dobra jego; e za wzit przez

wojska ywno bdzie obywatelom zatrzymana zapata;

e dla wszystkich mieszkaców spaw na rzekach bdzie

zamknity; e Prusacy, prócz obsadzonych ju powiatów,

zajm województwa Krakowskie i Sandomierskie, jeli woj-

sko polskie nie przestanie napada na ich przednie strae.

Walewskiemu stany na oczach zy; jednake powtarza

wytrwale swoje: Nie, i nie! Sam Sievers w licie poufnym

napisa o nim po tych scenach: »niezaprzedany, godny, po-

wany czowiek- •).

Ukadajc list osób, upatrzonych do przekupstw,

a znanych z wiernoci dworowi rosyjskiemu, Sievers chce

ofiarowa » podarek sekretny « po looo do 3000 dukatów

Maachowskiemu Jackowi, Chreptowiczowi i Raczyskiemu,
ale tylko ostatni wzi tytuem »pienidzy stoowych« 1500

dukatów d. 10 grudnia 1793 ju po sejmie i ukoczeniu

') Sievers: Pamt. wyd. upas. V, str. 205, 136, 147, 164.
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rozbioru; pierwszy odrzuci i zoy nawet swój urzd kan-

clerski, Clireptowicz za nigdy nie ciga rki do juda-

szowskicli srebrników, usprawiedliwia si przed narodem

w r, 1794 i gorliwie suy sprawie powstania, gdy by
stronnikiem Rosyi z przekona swoich politycznych, nie

przestajc by dobrym i zasuonym dla swego kraju oby-

watelem. Wyznaje Sievers, e » wiele osób, które dawniej

korzystay z pensy i... dzi jej nie pobieraj«, i z tego wa-
nie powodu, unikajc skandalu, kaza stosownie do propo-

zycyi Stanisawa Augusta opiecztowa ksigi Tepperow-

skie. W listach do córek mówi o Polakach wogóle raz, jako

o »tak przedajnym narodzie«, innym razem, jako o narodzie,

w którym » cnoty kryj si, wystpki chodz z bezwstyd-

nem czoem, i z nimi to wanie mam do czynienia «. W isto-

cie trudno mu byo doj do sdu ogólnego o charakterze

narodowym, skoro zgromadzi koo siebie, wedug sów Igel-

stroma, »szulerów, krtaczy i otrów publicznych «, a wic
znajdowa si w takiem pooeniu, jak podrónik, któryby,

trafiwszy do kanaów ciekowych, chcia z nich powzi
wyobraenie o miecie nad owymi kanaami stojcem. Nie-

skoczenie wiksz wag posiada musi zdanie, wyraone

poufnie przez Stanisawa Augusta o sejmie Grodzieskim:

» Posowie wszyscy pod bagnetami, a wielu te za pieni-

dze moskiewskie byo obranych. Ledwie dziesit cz ich

znam ; do adnego nie gadam. Cudem wanie widz w nich

stao, odwag, a nawet roztropno i mow«. Wiadomo,

e wymuszenie podpisów na traktatach rozbiorowych byo

niemoliwe bez przymusu fizycznego.

Ale naród nie uzna tych traktatów i samego sejmu.

Jeszcze akcya Grodzieska ukoczon nie bya, kiedy

si zaczy organizowa: spisek w wojsku za spraw ni-

szych oficerów i plan powstania narodowego prac mie-

szczanina Kapostasa, oraz blizko stu osób ze szlachty.

W Krakowie »tysice osób bez rónicy pci, wyznania i stanu,

sowem caa patryotyczna Polska naleaa do zwizku, który
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cigle si szerzy, a przecie wadza moskiewska nic pe-

wnego o istnieniu tajnego sprzysienia dowiedzie si nie

moga «, jak zapewnia wiadek spóczesny. W Warszawie*

nie przyday si na nic roje szpiegów, utrzymywanych przez

ambasadora rosyjskiego; sam on by skuteczniej szpiego-

wany przez organizatorów powstania, znajdujcych infor-

macye, przestrogi i rady ze stron rónych, od ludzi rónych,

jak to si zwykle dzieje przy rozbudzeniu ducha w naro-

dach uciemionych. I przysza chwila restytucyi moralnej:

ów Repnin, depccy niegdy króla, szlacht, senatorów

dlatego, e »mu znanym by tchórzliwy charakter narodu «,

w wier wieku póniej, objwszy dowództwo nad armi,

dziaajc w Litwie, jest peen trwogi i zbija wypowiadane

w listach z Petersburga zdania o bahoci insurekcyi, o tchó-

rzostwie Polaków; »mniemana bojaliwo ich, która w isto-

cie moe si zdarza midzy chopami, nie zgadza si wcale

z ich obecn zuchwaoci, jak okazali, bijc si z pod-

pukownikiem Luis i z pukownikiem Diejewym«. »Zu-

chway ruch buntowników, którzy wkroczyli w gb' na-

szych granic (St. Grabowski w Miskiem), jest nie do po-

jcia: dowodzi przychylnoci dla nich midzy tutejszymi

obywatelami, poniewa ci buntownicy nie maj z sob a-
dnych wozów, a wic znajduj ywno gotow u obywa-
teli... zawiadamiajc ich zawczasu, jak domyla si naley.

Mieszkacy tutejsi, jeli si nie buntuj, to jedynie przez

obaw; skoro za wojska naszego widzie nie bd, to ju
zaraz oka gotowo do buntu «. Igelstrom, który jedzi
z pienidzmi w r. 1767 dla organizowania konfederacyi Ra-
domskiej, który aresztowa biskupa Sotyka w nocy 1 4 pa-

dziernika, który po odwoaniu Sieversa, poczywszy w swo-

jej osobie komend naczeln wojska i wadz polityczn

ambasadora, panowa brutalnie nad ostatnim skrawkiem

Polski z ufnoci w swoj potg, opart na pogardzie

narodu: bolenie odpokutowa swe winy w d. 17 i 18 kwie-

tnia, kiedy musia fortelem uchodzi z Warszawy przed
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sabsz si wojskow Polaków i gromadami wzburzo-

nego ludu.

e natenie patryotyzmu i sia moralna spoeczestwa,

a przynajmniej szlachty i mieszczan, w r. 1794 bya zna-

czna, przekonywaj nas liczne objawy i czyny, zestawione

w rozdziaach III, V, XI, XVI. Powstanie krakowskie,

waka w ulicach stolic koronnej i litewskiej z zaogami ro-

syjskiemi w dniach 17, 18, 23 kwietnia, obrona Warszawy
podczas oblenia prugkiego, nareszcie energia Rady Naj-

wyszej Narodowej i Wawrzeckiego, okazana po klsce
Maciejowickiej, a nawet po szturmie Pragi — s to dziea,

mogce ozdobi history kadego z cywilizowanych naro-

dów wiata.

Uzupeniwszy analiz spostrzeeniami nad stron psy-

chiczn narodu, moemy teraz okreli natur upadku pa-
stwa Polskiego.

Badanie nasze zaczo si od wiosny r. 1764, t. j. po

upywie kilkunastu miesicy od chwili zawarcia pokoju

Hubertsburskiego, który zakoczy straszn wojn siedmio-

letni, czyli trzeci lsk, a w kilka miesicy po trakta-

cie Paryskim, który zamkn wojn Kolonialn pomidzy
Angli z jednej strony, Francy za i Hiszpani z drugiej.

Caa wic Europa bya osabion wielkim upustem krwi

w bitwach z wielkimi kosztami, które, wyczerpawszy zasoby

podatkowe narodów, przywaliy kady niemal skarb zwik-

szonem brzemieniem dugów pastwowych. Bohaterem chwili

by Fryderyk II, król pruski, poniewa odziedziczywszy po

ojcu pastewko o 2.160 milach kw. geogr. w szeciu szma-

tach, rozrzuconych po caej Europie rodkowej od Niemna

do Mozy i o 272 milionach mieszkaców, potrafi odebra

córze sawnego domu Habsburgów pikn prowincy lsk
o 680 milach i milionowej ludnoci, a gdy Marya Teresa
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skóalizowaa przeciwko niemu wszystkie mocarstwa ldow,
walczy z setkami tysicy wrogów z nadludzk wytrwao-

ci i nietylko obroni ojcowizn swoj od rozszarpania,

królestwo swoje od zagady, ale nawet z zabranego l-
ska nie da sobie odebra »ani jednej wioski, ani jednego

grosza «. To by gówny tytu do nadawanej mu, przez Pru-

saków szczególnie, nazwy » Wielkiego «.

Có mu uyczyo tej siy zwyciania ? Czemu zawdzi-
cza swój tryumf? ,

Niezwykle hartownej woli, a przedewszystkiem rozu-

mowi: umia przenika tajemne plany dyplomacyi, a wic
przewidywa zawczasu groce sobie niebezpieczestwo;

umia w kadej chwili oznaczy wag rónorodnych, naj-

czciej sprzecznych interesów, strzeonych przez gabinety,

a wic wynajdywa tu i ówdzie punkta styczne z interesem

swoim i zawiera przymierza kilkoletnie lub kilkomiesiczne

po kolei ze wszystkimi bodaj dworami; umia organizowa
i porusza wojska lepiej od wszystkich wodzów spócze-

snych, udoskonali taktyk, wytworzy swoj wasn stra-

tegi; umia wycign ze swych poddanych ostatnie za-

soby w razie niebezpieczestwa, szanowa je, ochrania,

zasila, do wzrostu podnieca w czasach pokoju; umia na-

reszcie zamaskowa o tyle sw przewrotno moraln, swe

okruciestwo tyraskie, sw zoliwo niepohamowan
i swoje przestpstwa przeciw kodeksowi kryminalnemu, e
go nie unikano w interesach, e wysawiali go »filozofowie*,

e i lud mu wybacza swoje cierpienia, a nawet okazywa
mu podobno przywizanie. By to mistrz w sztuce rzdze-

nia pastwem. Sprawdza osob swoj czsto dzisiaj powta-

rzany, ale nie do rozumiany jeszcze aforyzm: » Wiedza to

potga«. Bo i po tryumfie Hubertsburskim Fryderyk by
mocarzem raczej intelektualnym, ni politycznym: posiada

tylko 2.840 mil kw. i 2t^l.^ milionów poddanych.

Polska liczya wtedy 13.300 mil kw. prócz Kurlandyi

(Tab. 3.) i zalegaa równin Europy od acucha Karpat
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a do Batyku. Ludno jej wynosia 1 1 ^/^ milionów (Tom I.

str. 63); jej »stan rycerski« by liczniejszy od armii pru-

skiej, a posiada w samych dobraci dziedzicznyci wicej

poddanyci (I, 317; Tab. 62.), ni Fryderyk w caem kró-

lestwie. Ona jedna nie uczestniczya w wojnacli od pó wieku

blizko, nie znaa dugu pastwowego i ucisku fiskalnego,

gdy podatki wynosiy 24 grosze rocznie na gow (III, str.

118), A ile miaa zbó na yzny cli anaci, ile koni na ste-

pach ukraiskich, ile sreber w zamkach magnatów swoich!

Monaby, zdaje si, toczy wojn dusz, ni siedmioletnia,

z caym wiatem. Zasobów materyalnych z pewnoci nie

brako.

Skde wic upadek? Jakim sposobem mogy roze-

bra Polsk trzy mocarstwa, niedawno midzy sob powa-

nione i do wielkich wysile wojennych w owym czasie

niezdolne ?

Tylko z przyczyn intelektualnych i moralnych. Synni
historycy Prus i Austryi, jeli chc uwydatni rónic po-

midzy swymi krajami a Polsk, stosuj do tej ostatniej

nazw: barbarzyców (Barbaren des Ostens). Jakkolwiek

twardo brzmi w naszem uchu wyraz taki, niepodobna prze-

<:ie sformuowa przeciwko niemu zasadnej protestacyi,

skoro postawimy Polaka owoczesnego do egzaminu z wie-

dzy ludów cywilizowanych. Bywali senatorowie, którzy mo-
gli zapytywa: »Mocia Xino! Co to s Dardanele?*

Oficer francuski (Dumouriez), przysany przez ministra

Choiseura na pomoc konfederatom barskim, napisa o czon-

kach Generalnoci: » Obyczaje ich byy azyatyckie: zadzi-

wiajcy zbytek, szalone wydatki, bankiety, cignce si
przez wielk cz dnia i przechodzce miar, faraon i ta-

niec byy caem ich zajciem «. Jeden z modych konsylia-

rzy tej Generalnoci, zagnany zrzdzeniem niepomylnych

wypadków do Holandyi »obj tego na aden sposób nie

móg, e mieszczanie-burmistrze takim rzdzili krajem, obyli

si bez króla, nie mieli szlachty... Ja, szlachcic polski, by-

3
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em tym Turkiem w Holandyi, co w \Veiiccyi ledwo si

nie rozpk ze miechu, gdy mu powiedziano, i Rzeczpo-

spolita staa bez sutana*. A jednak szlachcic ten ukoczy
cakowity kurs nauk u Jezuitów w Gdasku, zgryz Alwara

i praktykowa ju w zawodzie prawniczym. Nadaremnie-

bymy przekonywali cudzoziemców, e Polska posiadaa

wtedy mnóstwo szkó i dwa uniwersytety: zadaliby oni

od nas wykazu postpów naukowych, owoców wychowanii,

a wtedy musielibymy wyzna, e w tumie, rzdzcym
Rzeczpospolit, nie masz ani jednego czowieka, któryby

zna stosunki zagraniczne lub stan kraju wasnego (porówn.

np. w tomie I, str. 39, 50, 186— 8, 193) ani jednego finan-

sisty do umiejtnego kierowania Komisyami Skarbowemi

(IV, str. 85, 173, 232, 248, 249), ani jednego oficera, uzdol-

nionego chociaby do zastosowania regulaminu pruskiego

w przechowanych szcztkach wojska polskiego (IV, str. 175,

176). Jednem sowem, poczynajc od magnata, a schodzc

do szlachcica szaraczka, podpisujcego si krzyykiem na

akcie elekcyi królewskiej, nikt nie umia ani jednej z w)-

mienionych spraw rzdowych, które Fryderyk II. posiada

wszystkie z wpraw techniczn i biegoci mistrzowsk,

inni za monarchowie i ministrowie — czciowo, skadkowo^

posugujc si pomoc biur i wiatem niszych, nieznanych

czstokro urzdników swoich. Gdy za powiedziemy okiem

po masie plebejuszowskiej, po rozpiych mieszczanach, po

tumie wyndzniaych chopów, po »narodach» ydowskim,
Tatarskim, Ormianach, Cyganach — zaprawd, trudno b-
dzie obroni Polsk owoczesn od zarzutu barbarzystwa.

Jest w niej nawet co gorszego od barbarzystwa.

Ludy barbarzyskie posiadaj zwykle wieo umysu i nie-

uszkodzon, prostacz, naturaln si woli, gdy tymczasem

panujca nad Polsk szlachta bya synem marnotrawnym

niegdy bohaterskiego rycerstwa, mdrych, wiatych, ko-

chanych na wiecie naddziadów. Zniweczya ona w pró-

niactwie wszystkie urzdzenia pastwowe: urzd sta sit^
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dla niej tytuem bez pracy, mundur — strojem fantazyjnym

bez suby, dobra narodowe — chlebem branym bez zasugi,

dobra ziemskie — nietykaln dla rzdu spiarni prywatn,
poddani cliopi — niewolnikami, którym nawet » wolny b-
ben « werbowników nie powinien by przypomina istnienia

czego po za miedz wioski, ponad wadz pana dziedzica,

ojczyzna — onem do spania, a ycie — pasmem uczt, o ile

by moe, najobfitszych w jedzenie i wina. Trud i znój dla

dobra kraju, ofiarno dla ocalenia narodu zniky nietylko

w czynach, ale nawet w pojciach. Wród katastrofy pierw-

szego rozbioru pewien szlachcic wojskowy zapisuje w tonie

spokojnym oburzajce spostrzeenie: jeszczem adnego nie

sysza, aby si owiadczy krew la i substancy trapi...

zgoa najwicej usysze mona jednomylnej konkluzyi, e
lepiej zostawa w wiecznej submisyi, ni w kilkuletniej woj-

nie«. Wic wród narodów europejskich, mylcych, pracu-

jcych, bojujcych, znoszcych setki milionów do skarbu

pastwowego, wysyajcych setki tysicy wojowników na

pobojowiska, Polska nie posiadaa narodu ani polskiego, ani

nawet szlacheckiego, liczya okoo 1 1 milionów organizmów

dwurkich, nie majcych wyobraenia o Rzeczypospolitej,

i okoo pó miliona intehgencyj, dotknitych trupim rozka-

dem! Od chwili, kiedy ssiedzi potrafili okreli na szalach

równowagi politycznej dogodn dla kadego cz upu.

upadek Rzeczypospolitej sta si faktem nieodwoalnym

i niewtpliwym. Trzy dwory mogyby w r. 1772 ca Pol-

sk midzy siebie podzieli, jak to zapowiadali na postrach

panowie ambasadorowie w Warszawie; wtedy nastpiaby

mier zupena, zatracenie wiekuiste, a przynajmniej kilku-

wiekowe, imienia i ducha polskiego. Do takiego przypusz-

czenia upowania nas, oprócz zjawisk poprzednich, stan pó-

niejszy oderwanych przy pierwszym rozbiorze prowincyj:

ani Biaoru, ani Prusy Królewskie, ani Galicya a do koca
XVIII wieku nie nawizay adnych wzów z pozostaym

krajem, nie wspary go w epoce walk ostatnich, lecz do-

3*
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starczay rzdom rozbiorczym onierzy i zdolnych oficerów,

którzy zdobywali pociway jeneraów swoich w bitwach

z rodakami!

Atoli trzy mocarstwa zadowoliy si trzeci czci
kraju polskiego i pozostawiy pat ziemi geograficznie oka-

leczony, jednake wyrównywajcy prawie Francyi, a trzy-

kro niemal wikszy od zwikszonego terytoryum królestwa

Pruskiego (Tab. 49). Nie wchodzc w pobudki moralnej czy

materyalnej natury, zaznaczamy tylko, e to byo szczli-

wym dla narodu wypadkiem. Trzy wojska stratoway go;

Fryderyk II, cignwszy, ile si dao, gotowych pienidzy,

objawi w traktacie handlowym i szykanach biurokraty-

cznych ch systematycznego zabierania grubej porcyi in-

trat szlacheckich; ubóstwo, ndza, cierpienia nawiedziy ju
nie pojedyncze zakty, lecz ogó mieszkaców i ziemi: wa-
nie ta niedola materyalna miaa dobr stron, wraaa bo-

wiem zrozumienie zapomnianego kazania Skargi. Wielce

za pomylnym wypadkiem byo dorane wymiecenie wszyst-

kich szkó jezuickich skutkiem bulli papiea Klemensa XIV:

Dominus ac Redemptor noster z r. 1773. Komisya Eduka-

cyjna znalaza kilku ludzi zdolnych do owiecenia zakadów

niszych i rednich, a z czasem (1785) do wyrugowania ko-

owacizny umysowej z obu akademij, przeistoczonych na

szkoy gówne: Koronn i Litewsk.

Dziaanie tych nowych wpywów byo nader szybkie

i skuteczne. W cigu lat mniej wicej pitnastu dola wo-
cian wszelkich kategoryj polepsza si skutkiem reform

prywatnych i troskliwoci wszystkich wadz rzdowych,

nareszcie skutkiem przyjcia poddanych dziedzicznych pod

opiek prawa, a to polepszenie stwierdza si staym przy-

rostem ludnoci (t. I. str. 161); produkcya rolnicza wzrasta,

czego dowodzi podwyszenie szacunku ziemi (Tab. 63) i zwik-
szenie wywozu za granic (t. I. str. 328, II. io6— 109 i 122),

który przewyszy dawne cyfi-y przedrozbiorowe; stano
okoo 300 fabryk, które zaspokajaj w znacznej czci po-
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trzeby przemysowe narodu i zmniejszaj cyfry przywozu

z zagranicy (t. II. str, 207—209, 322); miasta zapomagaj

si do 1,200.000 mieszkaców (t. I. str. 311 i Tab. 50), miesz-

czanie otrzymuj wstp do sejmu i liczne drogi nobilitacyi;

handel, pomimo ucisku cowego na granicy pruskiej, oy-

wia si o tyle, e powstaj mone firmy bankierskie, e bi-

lans roczny przechyla si na korzy Polski (t. II. str. 189),

e po nadzy przeraajcej zawitaa obfito monety srebr-

nej i zotej; (t. II. str. 209), ksztatuje si administracya cen-

tralna i prowincyonalna w coraz wikszej liczbie organów,

z wzrastajc dokadnoci i sumiennoci dziaania; skarb,

któremu przedrozbiorowa Rzeczpospolita nie dostarczaa

w pierwszym okresie nigdy nad 13 milionów, doszed w cigu

lat i2-tu do 2174 m., a w cigu trzech lat nastpnych do

40 milionów (oprócz skarbu królewskiego) przy uszczuplo-

nym do dwóch trzecich obszarze pastwa (Nra 161, 174,

198); tworzy si armia porzdnie umundurowana i uzbrojona,

doprowadzona w czasie wojny do liczby 69.000 (Tab. 257)

gów; po nad temi za dzieami pracy materyalnej, któ-

remy liczbami i rachunkami okrelili, unosi si myl, wy-

zwolona od przesdów, i uczucie ywej mioci ojczyzny,

które si zaznaczyy w literaturze, mowach publicznych,

korespondencyi urzdowej i czynach.

Dokonao si zadziwiajce przeobraenie, przebudowa-

nie, prawie przetworzenie Polski. Jest to twierdzenie sta-

nowczo dla nauki nabyte, bo udowodnione rachunkiem,

szeregami liczb, wydobytych ze wszystkich sfer dziaalnoci

materyalnej, tudzie zupen, bezwyjtkow zgodnoci ró-

norodnych objawów dziaalnoci intelektualnej, objawów

tak licznych, emy znaczn onych ilo musieli zostawi

w notatkach niezuytkowanych dla uniknienia powtarza.

Z dawnej, odwiecznej budowy narodowej pozostay jednak

nietknitemi jej kamienie wgielne: poszanowanie osoby,

wasnoci, wolnoci obywatelskiej, obyczaje samorzdu
i miano Rzeczypospolitej. Z porodka mocarstw, uro^ych
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na sztuce drczenia natury ludzkiej, ukazaa si znowu po-

sta, znana niegdy ludom z unij Jagielloskich, zaryso-

wana trafnie przez najwydatniejszego przedstawiciela niniej-

szej epoki (Kociuszk) w sowach: »Nie moe by aden
naród skonniejszym do uczynienia dobrze kademu, jak

naród Polski, kiedy tylko sam swoj wol czyni moe*.
I wiatu owoczesnemu dao si uczu istnienie tej ywej
jednostki cywilizacyjnej: may Toru i znkany Gdask
owiadczaj si z sympatyami i wiernoci, a nawet, pro-

porcyonalnie do si swoich, broni swego obywatelstwa

polskiego przeciwko spóplemiennemu zaborcy; Kurlandya,

wedle urzdowych sów podkanclerzego, pierwszy raz od

Zygmunta Augusta stana przed Polsk »w postaci pod-

legoci; pierwszy raz stany Rzeczypospolitej miay wolno
powiedzie wol wasn tak wzgldem ksicia, jak wzgl-

dem stanu rycerskiego*, a ksi, szlachta i miasta Kur-

landzkie dobrowolnie zoyy bogate dary w karabinach

i dziaach, opatrzonych pochlebnemi napisami; Holandya

skwapliwie suy milionowemi poyczkami i bije medal na

uczczenie nowej Ustawy Rzdowej Polskiej ; w Anglii kupcy

daj od swego pierwszego ministra oporu przeciwko ode-

rwaniu Ggaska od Polski, a znakomity mówca w parla-

mencie (Burk) wygasza pochwa bezkrwawej rewolucyi

Trzeciego Maja. Chocia nie badalimy spraw dyplomaty-

cznych, zauwaylimy jednak, e Deputacya Interesów Cu-

dzoziemskich sejmu czteroletniego zdobywaa dla Polski

miejsce w areopagu midzynarodowym: jej pose (Jabo-

nowski) by obecnym na kongresie dwóch ssiednich mo-

narchów w Reichenbach, drugi pose (Piotr Potocki), po-

witany z wielk yczUwoci w Wenecyi, odbywa wjazd

do Konstantynopola w honorowem towarzystwie posów

pruskiego i angielskiego; Ludwik XVI. listem, adresowa-

nym do Stanisawa Augusta, zagaja przyjacielskie stosunki

pastwowe, a reprezentant Francyi Marie Descorches de St.

Croix (czyli poprostu Descorches z okresu rewolucyjnego)
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sta si gorliwym przyjacielem Polski i rad by wiadczy
przysugi powstaniu Kociuszki z Konstantynopola; pose

szwedzki proponowa przymierze w imieniu swego monar-

chy; wreszcie traktat sojuszu zaczepno-odpornego z królem

pruskim, zawarty po dwuletniem blizko wzajemnem bada-

niu si stron uczestniczcych, by niewtpliwym tryumfem

dyplomatycznym.

Ale trzeba byo jeszcze obroni si te wszystkie zdo-

bycze materyalne i moralne, t odczuwan ju niepodle-

go i godno narodow. Niestety! tego wanie Polska

nie dokazaa. Z czyjeje winy ?

Nie znajdujemy winowajcy, któryby si zda na koza

ofiarnego. Przegrana w kampanii 1792 r. jest wypadkiem,

zoonym z wielu szkodliwych ywioów i okolicznoci.

Najpierw nie wystawiono armii stutysicznej, która bya
niezbdn do bronienia si dwom mocarstwom ociennym;

nie wystawiono za z powodu niedostatecznoci funduszów

w skarbie. Oskarano zwykle sejm czteroletni o marnowa-

nie czasu i zbyteczn ogldno w podatkowaniu, a naród

o skpstwo, dochodzce a do krzywoprzysistwa w ska-

daniu grosza na potrzeb publiczn. W istocie w owej chwili

kraj móg dostarczy wikszych zasobów finansowych; nie

zbywao nawet na dobrych chciach i dobrowolnych ofia-

rach: lecz nie umiano tej monoci wyzyska dla braku

wiadomoci statystycznych i dowiadczenia praktycznego

przy ukadaniu projektów prawodawczych, dla braku bie-

goci technicznej w urzdzeniach wykonawczych i poborze

uchwalonych podatków przez administracy skarbow, dla

braku urobionych poj o kredycie pastwowym, który

'edynie mógby zagodzi gwatowne podnoszenie stopy

podatkowej. Wszystko to wynikao nie z uomnoci woli,

lecz z niedostatecznoci wyksztacenia umysowego w kie-

runku ekonomiczno-finansowym. onierz by za mao wy-

wiczony, oficerowie i wikszo jeneraów nie umieli ko-

menderowa, lecz temu winna przeszo i krótko czasu,
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jakim naród móg rozrzdza przed rozpraw orn, wie-

dz bowiem ludzie fachowi, e stworzenie armii regularnej

nie moe by dzieem kilkunastu miesicy. Najwiksz od-

powiedzialno wzi na siebie dobrowolnie i lekkomylnie

Stanisaw August, jako wódz naczelny; speni on te naj-

wiksze zbrodnie, jakie na tem stanowisku czowiek i kró!

speni moe: przez nieudolne kierowanie dziaaniami wo-

jennemi, przez porozumiewanie si i ukady z nieprzyjacie-

lem, przez zmarnowanie zapau narodowego i ofiarnoci,

objawiajcej si samorzutnie, nareszcie przez zoenie broni

przed wyczerpaniem rodków do walki i wbrew yczeniom
wojska. Ale i ta odpowiedzialno musi by zagodzon,
poniewa akces do Targowicy by zdecydowany wikszo-

ci 7 gosów przeciwko 5-ciu czonków Stray, poniewa
w tej maodusznej wikszoci znalaz si Kotaj, a naj-

wydatniejsi czonkowie mniejszoci, St. Maachowski i Sa-

pieha, nie uyli przysugujcej im wadzy, nie odebrali na-

czelnej komendy niegodnemu zdrajcy, nie zwoali sejmu,

pomimo nadchodzcych wezwa, lecz poprzestajc na ogo-
szeniu protestacyi, oddalili si za granic. Wzdrygali si
oni najbardziej przed wojn domow, ale wanie po za t
spraw kryje si zasadniczy, fatalny bd reformatorów

sejmu czteroletniego: doktrynerskie, nie poparte adnymi
widokami realnymi gonienie za monarchi dziedziczn bez

monarchy. Bo Stanisaw August nie mia dzieci prawych,

elektor za Saski, spadkobierca wcale niewietnej sawy
dwóch dawniejszych królów Augustów, mia tylko córk»

która za kogo przypuszczalnie wyj musiaa za m.
Warto byo popycha konserwatystów do kroków rozpa-

czliwych dla jakiego niewiadomego przyszego ma Ma-
ryi Nepomuceny, infantki Saskiej, dla jakiej » wielkoci

urojonej*, która moe wchodzi chyba do rachunku alge-

braicznego, ale ju z pewnoci nie do rachuby politycznej ?

A przecie gwoli tej mrzonce powierzono los wojny czo-

wiekowi, nie posiadajcemu ani jednego z niezbdnych do
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komendy naczelnej przymiotów. Cay ogrom zalepienia

ujawnia si w sowach, przypisywanych Ignacemu Poto-

ckiemu: » Nareszcie król polski jest ju naprawd despot;

trudno go bdzie doci groibami«. Zaiste, jeli ten wiaty,

utalentowany i szlachetny przywódca reformatorów móg
mniema, e Stanisaw August bdzie despot, nie dziwimy

si, e nikt w sejmie nie przypomnia sobie, jakimi przy-

miotami odznaczali si zaoyciele monarchij i czy gdziekol-

wiek w historyi powstaa monarchia bez Cezara, Napoleona,

jednem sowem bez ywego czowieka, któryby stosowne

przymioty posiada?

Oprócz win i bdów winnimy tu uwzgldni niepo-

mylne, a niezalene od kierowników okolicznoci. Do tych

zaliczamy najprzód brak czowieka czynu, znanego i uzna-

nego przez naród. Byo to nastpstwem stuletniego letargu.

Bystre oko umiaoby dostrzedz w tumie Kociuszk, ale

masa nie znaa go przed Dubienk, a skromno jego,

ubóstwo i brak zwizków pokrewiestwa z panami, utru-

dniay mu wydostanie si na powierzchni. Fatalne warunki

geograficzne (t. I. str. 49) stanowiy drug trudno: dla

niepewnych, niewiadomych strategii jeneraów o ile tru-

dniejsz stawaa si obrona kraju, gdy Rosyanie wkraczali

siedmiu traktami od wschodu, a Prusacy posun si mogli

otwartemi polami od zachodu. Mniej wyranie uwydatnia

si wpyw stosunków ludnoci, mianowicie w wojewódz-

twach ruskich: obawa buntów chopskich moga do pe-

wnego stopnia powstrzyma szlacht od udziau w powsta-

niu. Trzeci fatalnoci byo zamanie wiary przez sprzy-

mierzeca, króla pruskiego, który, zamiast przysania przy-

rzeczonych traktatem posików, przez gron deklaracy

nagli do ulegoci dla imperatorowej rosyjskiej. Nareszcie

niepomyln te dla Polski okolicznoci by wybuch wojny

francusko-prusko-austryackiej, która pochona ca uwag
mocarstw zachodnich i powstrzymaa Pitta od wszelkiego

wpywu na spraw drugiego rozbioru, chocia uznawa on,
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e zniszczenie Polski jest klsk dla Europy. Tylu okrop-

nych warunków nie znajdziemy zapewne w adnej z zapi-

sanych w historyi powszechnej walk o niepodlego. Grecy,

wojujc z Persami w V wieku przed Chrystusem, mieli po

swojej stronie wyborne pooenie geograficzne i wyszo
uzbrojenia; Holendrzy, walczc 40 lat z królami hiszpa-

skimi, mieli schronienie na morzu, sto kilkadziesit mil od-

legoci od Madrytu i pomoc wszystkich ssiadów (hugo-

notów francuskich, protestantów niemieckich, królowej an-

gielskiej); Stany Zjednoczone Ameryki byy przedzielone

od Anglii oceanem i otrzymay potne poparcie w pieni-

dzach, flocie, wojskach ldowych od króla francuskiego.

Polsce nikt nie dopomóg, a najblisi potni ssiedzi spi-

knli si na ni.

Suma tych wszystkich przeciwnoci i warunków jest

tak grona, e zwalczenie jej w r. 1792 przedstawia si

oczom naszym jako niemoebno, przegrana Polaków, jako

tragiczna konieczno. Pomylniejszy obrót mógby si na-

darzy tylko w takim razie, gdyby wojna, przy niezwtlo-

nym chorob patryotyzmie narodu i nadzwyczajnej energii

jego kierowników, daa si przecign na lat kilka, po za

rok 1795, kiedy skutkiem zwycistw rewolucyjnej Francyi

zacz si chwia system polityczny caej Europy. W ka-

dym razie atoli moUwem byo zakoczenie walki, cho-

ciaby nieszczliwej, z honorem i saw. Tymczasem w chwili,

kiedy naród znalaz dzielnego wodza pod Dubienk, a pra-

gn kilkuletniej wojny, skadajc ofiary na czas nieogra-

niczony, Stanisaw August zoy bro sromotnie!

Poczucie niezasuonej haby drugiego rozbioru byo
powszechne, dojmujce. Rozpacz miotaa sercami, przepa-

laa mózgi. Z wiosn r. 1794 wezwany z zagranicy przez

organizatorów sprzysienia Kociuszko podniós sztandar

powstania. Okolicznoci byy nieskoczenie straszniejsze ni
przed dwoma laty. Stawao wprawdzie przeciwko nieprzy-

jacielowi a 150.000 ludzi (Tab. 370). ale bez dostatecznego
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uzbrojenia i wywiczenia; wyniszczony naród zoy w cigu
7-miu miesicy z gór 25 mil. zp. (Tab. 222), ale koniom

brako furau, wojsku odziey, stolicy zagraao ogodzenie,

armie trzech mocarstw obsaczay kady korpus powstaczy,

przechodziy i pustoszyy kraj w rónych kierunkach; nie

byo podstawy operacyjnej, nie byo ani jednego bezpie-

cznego zaktka. Najwiksze bohaterstwo nie mogo zdoby
zwycistwa. Ale wród rumowisk i spustoszenia, potokami

krwi, przelanej na pobojowiskach, Polska odzyskaa najcen-

niejszy skarb moralny: cze narodow. Jeli w r, 1772

wiat móg susznie powiedzie, e swego upadku Polacy

sami byli winni, to po rzezi Praskiej, kady, co nosi

w sercu poczucie sprawiedliwoci, musia powiedzie o zwy-

cionych: Nieszczliwi!

Taki jest wypadek ostateczny bada, wykonanych

w pracy niniejszej, i wrae rozlicznych, jakie ryy si na

umyle naszym w cigu omio-letniego przebywania wród
pozostaych zabytków badanego trzydziestolecia. Moe by
zbytecznem zapewnienie, emy wytrwali w zobowizaniach,

przedmow okrelonych. Jeli spoeczestwo wyszo z ana-

lizy oczyszczonem z wielu zarzutów, jakiemi je dotychczas

obarczano, jestto skutkiem wydobycia z niepamici, z kurzu

archiwów i z rozgwaru sdów namitnych dziaalnoci wie-

lostronnej, pochwycenia jej w codziennych, drobnych, nieu-

systematyzowanych, a wic najrzetelniejszych i najszczer-

szych objawach. Nicemy nie zataili; staralimy si owszem

doprowadzi kady referat do wyczerpania materyau, po-

mijajc tylko fakta powtarzajce si, lub sprawy zbyt dro-

bne i osobiste. Czytelnik, znuywszy si drobiazgowoci

wykadu, ma za to pewno, e w zuytkowanych aktach

nic wicej si nie znajduje, coby na sd jego o wartoci

ludzi i czynów wpyn mogo, e rewizya wadz rzdowych

i prac spoecznych wykonan zostaa z tak cisoci, jaka

nie byaby moliw w wiekach dawniejszych dla niedosta-

tecznoci materyau, ani w wieku XIX dla zbytecznej ob-
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fitoci, przechodzcej siy pojedynczego badacza. Wreszcie

moglibymy zoy dowody pimienne, e tam, gdzie brak

dokumentu zmusza nas do stawienia domysów, czynilimy

to z podejrzliwoci i surowoci oskaryciela, majc wci
na oku ostateczny niepomylny wypadek usiowa, podj-

tych przez pokolenie sejmu czteroletniego, i e do chwili

ostatecznego zamknicia bada zdarzao si nam kilkakro-

tnie odkrywa dokumenty, które nakazay zagodzi albo

nawet zmieni sformuowany surowo sd hypotetyczny.

Gdy acuch wniosków i poj naszych wysnu si
z materyaów, dotd w znacznej czci przez adnego uczo-

nego nie ogldanych, nie poczuwamy si do obowizku
rachowania si z konstrukcyami i pogldami, wygoszonymi
od chwili upadku Polski do dnia dzisiejszego. Zaznaczymy

chyba te, które wyszy z pod pióra kilku pisarzy, zajmuj-

cych wysokie stanowiska w spóczesnej literaturze history-

cznej, a nalecych z pochodzenia do pastw rozbiorczych,

wystpujcych przeto w charakterze tómaczy pobudek

i przyczyn trzykrotnego rozbioru Polski.

Soowjew, autor 29-tomowej Historyi Rosyi, najspokoj-

niejszy i najbezstronniejszy z badaczy rosyjskich, w specyal-

nej monografii o drugim i trzecim rozbiorze, wyjani wi-

kanin dyplomatyczn, a szczególnie nacisk Prus: lecz sd
historyozoficzny jest wypowiedziany jasno tylko o pierw-

szym rozbiorze w tomie 28-ym fundamentalnego dziea. Tu,

kadc nacisk gówny na spraw dysydenck, na ucisk

»wiary rosyjskiej « (stc) w Polsce i sigajc wstecz a do

Chmielnickiego, autor widzi w pierwszym rozbiorze koniec

tej sprawy przeszo stuletniej; wiadczy, i mowie stanu

i wszyscy Rosyanie, którzy w niej uczestniczyli, z wypadku
jej byli zadowoleni; e przez ni Katarzyna II w mniema-
niu poddanych swoich zdobya zaszczytne miejsce w po-
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czcie monarchów » zbieraczy ziemi rosyjskiej «; e o spra-

wiedliwoci lub niesprawiedliwoci ze strony rosyjskiej nie

moe by mowy, e Biaoru nabyt zostaa prawem » wojny,

prawem zwycistwa «. Przyznajc znakomitemu dziejopisowi

najwysz trafno w sformuowaniu uczu i myli swego
narodu, sdzimy, e ostatnie, przedmiertne te sowa mog
zadowoli chociaby najbardziej draliwego Polaka, skoro

ca moc prawa do Biaej Rusi, a zapewne i do innych

czci rozebranej Polski opar na wojnie, zwycistwie, na

ostrzu miecza, bo takie prawo nie przeszkodzio dawniej

samym Rosyanom wyzwoli si z pod jarzma Mon-
goów.

Austryacko-niemiecki historyk, kawaler von Arneth,

nazywa zajcie Spiu w r. 1769 »cikim bdem polity-

cznym*, popenionym wskutek »gwatownej natarczywoci

«

Józefa II; skrztnie zbiera dowody, e Marya Teresa po-

tpiaa z oburzeniem plany podziau » niewinnej Polski «, e
nazywaa je »hab i niesprawiedliwoci*, e w ogoszeniu

urzdowem wasnorcznie wykrelia i opuci kazaa wy-

raz: rechtmassig t. j. »z prawem zgodne« roszczenie Au-

stryi do krajów polskich. Przeciwstawiajc wci cnotliwo
i szlachetno cesarzowej wiarofomstwu, obudzie i chciwo-

ci Fryderyka W- go, autor przypisuje temu ostatniemu

win pierwszego rozbioru; mniema, e istnienie Polski by-

oby dla Austryi korzystnem i e zajcie Galicyi stao si

koniecznoci ze wzgldu na wzrost Prus i Rosyi, zagra-

ajcy równowadze politycznej... Historycy polscy, przecho-

wujcy w skarbnicy najdroszych swoich pamitek wieko-

pomn odsiecz króla Jana III, dan Wiedniowi w r. 1683, mog
przecie odmówi uniewinnienia wnuce ocalonego wówczas

Leopolda I, która po upywie niespena 90-ciu lat spenia

iikt niepospolitej niewdzicznoci; powinni zapamita cyfry

rozlegoci zaboru austryackiego, wiadczce, jak powiedzia

Fryderyk II, o »dobrym apetycie panów Austryaków«,
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i daty jeszcze tak wiee przypuszczenia Galicyi do uy-
walnoci praw obywatelskich w monarchii.

Na najwysze szczeble trybunau historycznego wst-
pi chcia historyk pruski, Sybel. Ogarniajc Europ ca
w epoce wielkiej rewolucyi francuskiej, wykazuje on, jak

fatalny wpyw na losy Polski wywara niepomylna dla

ora koalicyi wojna nad Renem, jak nieuchronnymi stay

si drugi i trzeci rozbiór, gdy na Francuzach niepodobna

byo zyska kompensaty za poniesione koszta i straty wo-
jenne. Skreliwszy mnóstwo kombinacyj dyplomatycznych,

a nawet projektowane przez jeneraa Tauenzien przymierze

francusko-prusko-polskie ju po upadku powstania Kociu-
szkowskiego, autor zamyka swój wywód ostatecznym wy-

rokiem: »Tak zakoczyo si zupen zgub ostatnie po-

wstanie caego narodu polskiego. Nastpio to, co si sta
musiao, gdy wielki i utalentowany lud przez przecig dwóch
stuleci dopuszcza si na sobie politycznego i obyczajowego

samobójstwa. Stao si to z przeraajc gwatownoci nad

winnymi i niewinnymi w katastrofie, nad któr straszniej-

szej wiat nie widzia od zburzenia Jerozolimy. Przed takim

obrazem monaby zakry oczy i zwtpi o prawie, o Opa-

trznoci, gdyby si i tu nie widziao, e narody wtedy tylko

starzej si i umieraj, gdy poprzednio same siebie zgubi.

Tak skoczya Polska przez wasne grzechy, nie bdc
w stanie oprze si opancerzonym ssiadom. Ale co si
tyczy tych ostatnich, musieli oni natychmiast dowiadczy,
co to znaczy dla ludzi miertelnych podawa si za narz-

dzie wyrokujcej Opatrznoci... Do upu przyklei si nie-

rozpuszczalny jad wasnej i cudzej winy, a jednoczenie

z wygran w samej chwili chwytania przyszed odwet

i na nich«.

Nie bdziemy si odwoywali od tego wyroku do

drogi aski i miosierdzia, nie bdziemy nawet podnosili za-

rzutu niekompetencyi przeciwko sdziemu, nie znajcemu
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mowy skazanego: raczej powoamy innego sdziego, czy

wiadka, który wprawdzie nie by historykiem, lecz twórc
jednego z momentów iistorycznycli ; który znajdowa sitj

w rodkowisku wszelkici pragnie, usiowa, trudnoci

i zwtpie; który wada przez dug chwil duchem na-

rodu i na wasnej osobie odczu cay ogrom narodowej

niedoli; który pod wzgldem rzetelnoci wolny jest od cie-

nia podejrze, a którego wysokie przymioty moralne uczcia

Europa i Ameryka; jednem sowem — Kociuszk. Cesarz

Pawe I, przynoszc mu wolno do izby wiziennej, mia

z nim nastpn rozmow: » Zapomnij WPan o ojczynie;

przysza na ni kolej, jaka spotkaa tyle innych pastw,

których pami w dziejach tylko zostaa, a w tych WPan
zawsze pikne wspomnienie mie bdziesz*.— »Obym by
raczej zapomniany, a moja ojczyzna woln bya; upado

zapewne pastw wiele, ale upadek Polski niema podobnego

przykadu«.— »Dlaczego, Jenerale? wszake greckie i rzym-

skie pastwo podzielone zostay«. — »Prawda, Naj. Panie, ale

pokonane byy broni i wprzód wolno, ni egzystency

straciy, lecz Polska we wasnem powstaniu swojem i wten-

czas, kiedy do rzdnej wolnoci przychodzi chciaa, wten-

czas gdy najwicej energii i patryotyzmu okazaa, upada.

Pastwa tamte, gdyby tylko na wasnem chciay poprze-

sta i by tak spokojne, jak Polska od wieków zawsze by
chciaa, staby jeszcze zapewne mogy «,

Rzetelno tego wiadectwa i trafno tego pogldu

stwierdza si sdami sumienia wszystkich ludów cywilizo-

wanych, o ile sdy ich nie s zamcone rozgwarem intere-

sów materyalnych; stwierdza si te niezwykem w dzie-

jach zjawiskiem, e z lochów niewoli, w których wszystkie

strony natury ludzkiej targano na torturach: administracyj-

nej, sdowej, prawodawczej, w których adne prawo Boe
gwoli wynarodowieniu uszanowanem nie byo, wród udr-

cze ciaa i ducha, jakich wieszczy Skarga przeczu nie
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zdoa, jakich nie zna iistorya powszecina od epoki Farao-

nów egipskich, zdobywców asyryjskich i najstraszniejszych

cezarów rzymskich: Polacy w XIX wieku ukazywali si
czynnymi na wszystkich polach wród narodów ywych,
woali i woaj: »Jestemy «!

^J^
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